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തുളകര മറിക്കുന്ഥേഖ 
ചൊറിച്ചിലിനുള്ള, ഹേതു ക 
 അ൯രഞങ്ജനശു ശ്രുഷ നി 
വികലാഴ്ടഗര്ക്കായി ഫാക്ടറികള് 5 
ടജ്മോഇജ് മുള്ളര് 7 

വ്ലൃദുവ്യായനക്കുരിപ്പുകള് ച 
പം ാ [0 

ക്രെസ്ലവലോകവാര്൪ ള്ശ 11 

1,ടടടഠാടയ് 115 ചം 
ശടടബഞ്പാ]ഴ ]2 

ഈശ്ൃഴ്ലയില് 
ഫെബ്ജയ. 11 ആശുപത്രി ഞായറാ 

ഴ്റ(ദനഹായ്ക്കു ശേഷം 
പോം ഞായറാഴ്ച) 

12 മൂന്നുനോമ്പാരംഭം 
14 മാര് യാനാന് നിബി 

യംമാര് ഏലിയാസ് 
തൃതിയല് പാത്രിയ൪ 

ല് ക്കിസ് ബാവായ്യടെ 
ഓര്മ്മ (മഞ്ഞനിക്കര) 

1റ് മൂന്നു നോമ്പ്യ വിടല് 
19 കൊഫനെ ഞായറാ 

2968 ഫെബ്രംവരി 11 

കന്തോലിക്ക ബിഷപ്പന്മരുടെ ഉല്ബോധനം 
കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭ 

യില്പ്പപെട്ട എല്ലാ മെത്രാപ്പോലി 

ത്താ തിരുമേനിമാരും ചേന്ന പുറ 
പ്പേട്ടവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടയലേഖനം 
പല ദിനപ്പത്രങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധി 
കൃതമായിട്ടണ്ടു. വളരെ ഉത്തരവാ 
ദിത്വബോധത്തോട്ടകൂടി നിര്വ്വഹി 
ക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാന കത്തവ്യ 
ത്തിലേക്കു കത്തോലിക്ക സഭാംഗങ്ങ 
ളടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒന്നാണു് 
ആ ഇടയലേഖനം. കത്തോലിക്ക 

സഭാംഗങ്ങള് തന്നെയല്ല, ഇതര 
ക്രൈസ്തവസഭാംഗങ്ങളും ക്രൈസ്ത 
വേതര സമുദായങ്ങളും സശ്രദ്ധം 
മനസ്സിലാക്കി പ്രവത്തിക്കേണ്ട കാ 
യ്യങ്ങളാണു തിരുമേനിമാര ആ 
ഇടയലേഖനത്തില് പ്രതി പാദിച്ചി 
രിക്കുന്നത്. 

ഇന്ഡ്യയിലെ മുന്നാമത്തെ പൊ 
തുതെരഞ്ഞെട്ടപ്പ് രണ്ടുമൂന്ന്” ആഴ്ച 
കള്ക്കകം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളി 
ലം നടക്കും. ആഫ്റിക്കയിലം ഏ 
ഘ്ൃയില്പം പല പൃതിയ രാഷ്ടങ്ങള് 
രണ്ടാം ലോകമഹായുയദ്ധത്തിനു ശേ 
ഷം സ്വതന്ത്രരാജ്യങ്ങളുടെ നിര 
യില് സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
എന്നാല് പല തരത്തിലുള്ള ആഭ്യ 

ന്തരമായ അസ്വസ്ഥതകള്ക്കും, അ 
നിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ത്കും വിധേയമായി 
രിക്കയാണ”് അവയില് മിക്ക രാജ്യ 
ങ്ങളും. ഇന്ഡ്യ ആകട്ടെ കഴിഞ്ഞു 
പതിന്നാല വര്ഷങ്ങള് ഒരു, ജനാ 

ധിപത്യ റിപ്പബ്ളിക് എന്ന സമു 
ന്നതമായ നില പാലിച്ചുകൊണ്ടു 
പോരികയാണി്. സ്വതന്ത്രമായ തെ 
രഞ്ഞെട്ടപ്പും സംഘടനാസ്വാതന്ത്രയ 
ങ്ങളും, വ്ൃക്തിസ്വാതന്ത്ത്യങ്ങളുംം 

ബ്രിട്ടനിലും, അമേരിക്കയിലും കാ 
നഡായിലും, ആസ്സ്റേലിയായിലും 

എത്രമാത്രമുണ്ടോ അത്രയും തന്നെ 
ഇന്ഡ്യയിലെ ര ഇതു 

[ച ന്്ന്ത്ക 

വരെ അനുഭവിച്ചപോരികയാണ്ട് 

ആ മഹത്തായ ചരിത്രം ഇന്ഡ്യ 

യക ഇതുവരെ അഭിമാനിക്കാന് കഴി 
ഞ്ഞ്തു” നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാ 
യ മഹാത്മജിയുടെ സമുന്നതമായ 

ആദര്ശങ്ങള് നിലനിദുത്താന് ത്ത 

ദ്ദേഹത്തിനെറ സഫപ്രവത്തകരാ 

യിരുന്ന നേതാക്കന്മാര് വിശ്വസ്തത 
യോട്ടകൂടി പരിശ്രുമിച്ചതു കൊണ്ടാ 

ണ്. മഹാനായ ഒരു പ്രധാന 
മന്ത്രിയെ ഈശ്വരന് പ്രദാനം ചെ 

യ്കതതും ഇന്ഡ്യയുടെ മഹാഭാഗ്യൃമാ 

യി കരുതേണ്ടതാണ്. രണ്ടു പൊ 

തുതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ഇന്ഡ്യയില് 
വിജയകരമായി നടത്തിയതു”, നിര 

ക്ഷരകുക്ഷികളായി ലക്ഷക്കണക്കിനു 

പരരന്മാര് വസിക്കുന്ന ഇന്ഡ്ൃയി 
ലാണെന്നോക്കണം. അഭ്യസ്ുവി 

ദൃരും ജനാധിപത്യപാരമ്പയ്യങ്ങ 

ളില് പരിചയിച്ചവരുമായ പാ 

ശ്ചാതൃയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്ര 

ങ്ങളിലെ ജനങ്ങള് നടത്തിപ്പ്പോരു 

ന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ രിതി 

യില്ത്തന്നെ രണ്ട പൊതുതെര 

ഞ്ഞെട്ടപ്പുകള്ൾ നടത്താന് നമുക്കു 

സാധിച്ചത് അഭിമാനകരമായ 
ഒരു നേട്ടം തന്നെയാണു്. മുന്നാമ 

ത്തേതും ഇതേ രൂപത്തില് തന്നെ 

വിജയകരമായി നടക്കുമെന്നുള്ള തി 

നെപ്പുററി ആശങ്ക ആക്കും ഉ ടായി 

രിക്കയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണു് ആ 
ധൈൈയ്യം ഇന്ഡ്യന്൯ജനതന്തുള്ള തെ 

ന്ന് ശാന്തമായി ആലോചിക്കേണ്ട 

താണ്. രാജേന്ദ്ര ബാബുജി, ഡോ 

കര് രാധാകൃഷ്ണന്, ൨ ണ്ഡിഠവ്വ് ജവ 

ഫരിലാല് നെഫ്ര. തുടങ്ങിയ മഫാ 
്മാക്കള് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന 

കോണ്ഗ്രസ് പാര്ട്ടിയുടെ ശക്തി 

യും സ്വാധിനങ്ങളും ഡെമോക്രസി 

യ്യടെ വിജയത്തിനും നിലനില്ലിനും 

വ്വേണ്ടിയാണു" വിനിയോശിക്കപ്പെ 
1; ി 



തെന്നുതുള 

നത ൬ ടെ 

ഒ താണ് ഇന്ഡ്യന് ജു 

ത്ആൃത്മ ധൈയ്യത്തിനുള്ളൂ തൂ 
അടിസ്ഥാനം. ഴ് 

ഇന്ഡ്യന് ജനത ഇതുവരെ രുചി 

ക്്കയ്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു 

സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങള് അപകടത്തിലാ 
ക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടന 

ഇന്ഡ്യയില് പ്രവത്തിക്കുന്നുണ്ടൊ? 

ആ സംഘടന ശക്തി പ്രാപി 
ച്ചാല് ഇന്ഡ്ൃയ്ത്കു നേരിട്ടന്ന ആപ 
ത്തെന്താണ്? ഇന്ഡ്യൃയ്ണ്കു തന്നെയ 
ല്ല, ഇന്ഡ്യയെ മാതൃകയായി സ്വീ 
കരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ 
സ്വതന്തുരരാഷ്ടങ്ങളുടെ നില പിന്നീ 
ടെന്തായിരിക്കും? ഇങ്ങനെയെല്ലാം 

ചിന്തിക്കുന്നവര്, കത്തോലിക്കാ സ 
ഭയിലെ തിരുമേനിമാര് ചെയ്തിരി 
ക്കന്ന സന്ദര്ഭോചിതമായ ഉല് 

ബോധനങ്ങള്ക്കു സമര്ഫമായ ഗാ 
രവം നല്കി ചിന്തിക്കുമെന്നുള്ള 
തില് ഞങ്ങള്ക്കു സംശയം തോന്നു 

ന്നില്ല. 

ഇന്ഡ്യ ഒരു പരിക്ഷണദശ 
യില് കൂടി കടന്നുപോകുകയാണ്. 
ഇന്ഡ്യയുടെ ഭാഗ്യാതിരേകാകൊ 
ണ്ട സിദ്ധിച്ച നേതൃസംഘത്തിനെറ 
സേവനമാഹാത്മ്യം മുഴുവനായി വി 
നിയോഗിക്കുവാന് ഇന്ഡൃയ്ത്കു കഴി 

യണം. 
ജ വഫരിലാല്ജിയുടെ നേതൃത്വമു 
കള കോണ്ഗ്രസ്സ് പാര്ട്ടിക്കു ഇ൯ 

ഡൃത്തു, നല്കാന് കഴിയുന്ന സേവ 

നങ്ങള് ഇനിയും അത്യാവശ്ൃമി 
ല്ലേന്നു കരുതാന് അനുവദിക്കുന്ന ത 
രത്തിലുള്ള പുരോഗതി ഇന്ഡ്യ 
പ്രാപിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മറെറുരു 

പാര്ട്ടി, കോണ്ഗ്രസ്സില്നിന്നു അ 

ധികാരം ഏറവറുവാങ്ങാനുമ്ള പ്പാ 
പ്ലിയയം നിലയ്യം ശക്തിയും ഇതുവ 

രെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അജ്ഞത 
യ്യം ദാരിദ്ര്യവും ഇന്ഡ്ൃയയിനനിന്നു 
നിര്മ്മാജ്ജനം ചെയ്യാന് ഭഗീരഥ 
പ്രയത്നം ചെയ്യുന്ന കോണ് ഗസ്റ് 
പാര്ട്ടിയില്നിന്ന് അധികാരം പി 
ടിച്ചുവാങ്ങാന് ശൃമിക്കുന്നതു”അജ്ഞ 
തയ്യം ദാരിദ്യവും ചൃഷണം ചെയ്ത് 
അവയ്യടെ മുതലെടുക്കുന്ന കമ്മൃണി 

സ്റ്റ്പാര്ട്ടിയാണ്ട്. ദെദവമില്ല, 
ധരമ്മബോധം ആവശ്യമില്ല എ 

ന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കു 

കയംചെയ്യന്ന ഒരുപാര്ട്ടിയെന്നുള്ള 

തു മാത്രംമതി കമ്മൃണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി 

ക്കു ദൈവവിശ്വാസമുക്ളു വരുടെ 

വോട നല്കാ നിരിക്കുന്നതിന്.ഇവ 

ന്നെയല്ല, അഭിപ്പായസ്വാതന്ത്ര്യം, 

സംഘടനാസ്വാതന്ത്രയം, മതസ്വാത 

കു 

ചെറിച്ചിലിനുള്ള ഹേതു 
ഡോക്കര് സാമുവല് എം. ഹിന്ബഗ്ഗ്.എം. ഡി. 

ചൊറിച്ചില് ഒരു രോഗരല്ല--ഏതോ 

കുഴപ്പരു ണ്ടെന്നുള്ളതിന്െറ ഒരടയാളം മാ 

ത്രമാകുന്നു. ത്വക്കിന്െറ മേലത്തെ അട്ട 

ക്തിലുള്ള നാഡിയുടെ അററങ്ങള്ക്ക് എ 
രിച്ചിലുണ്ടാകുന്നതാണു് അതിനുള്ള ഫേതു. 

ചാറിച്ചിലണ്ടാകുമ്പോള് നി 
ങ്ങള് അവിടം മാത്തുവാനാരംഭിക്കും. 
അങ്ങനെ മാന്തുന്നതായാല് ത്വക്കി 
നൂ കേട്ട് സംഭവിച്ചു” രോഗമുളവാ 
കുന്നതാണു്. അതുകൊ ചൊ 
റിച്ചിലിനുമ്ള കാരണം കണ്ടുപിടി 

ക്കുകയാണ് അവശ്യം വേണ്ടത്. 
ത്വക്കിന്െറ ഉപരിതലത്തിലെ നാ 

ഡിയഗ്രങ്ങള്ക്ക് എരിച്ചിലണ്ടാകു 
ന്നതത്രെ ചൊറിച്ചിലിനുള്ള കാര 
ണം. വേറെയ്യം അനവധി കാരണ 

ങ്ങളു ണ്ടായിരിക്കാം. 

ചില സ്ഥിതിഗതികള് പ്രുതൃക്ഷ 
മായ ത്വക്കുമാററങ്ങള് ഉളവാക്കുക 
യം മററു ചിലതു” അങ്ങനെ ഉളവാ 

ക്കാതിരിക്കുകയയം ചെയ്യന്നു. ത്വ 

ത്രയം, ചിന്താസ്വാതന്ത്രയം, പ്രചര 

ണസ്വാതന്ത്രയം എന്നിങ്ങനെ ചി 
ത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വിലമതിക്കുന്ന 

എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടു 
ത്തുമെന്നു സംശയലേശമെന്യേ ക 
മ്മൃണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയെപ്പററി നി 
ശ്ചയമായി പറയാം. എന്നിരുന്നാ 

ലം ചില താല്ക്കാലികമായ ക്ഷോ 
ഭത്തിന്െറയോ ചിന്താക്കുഴപ്പത്തി 

നെറയോ ഫലമായി ദൈവവിശ്വാ 
സികള് നിരിശ്വരകമ്മൃണിസ്റ൮ 
കള്ക്കു വോട്ട നല്കുവാന് ഒരുമ്പെ 
ട്ടന്നതു ഒരുവക ഭ്രാന്തായിട്ട മാ 
ത്രമേ മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴിയ്യ. 
അങ്ങനെയള്ളുവരെ ചിന്തിപ്പിക്കു 
വാനും നേരവഴിയിലേക്കു തിരിച്ചു 
വിട്ടവാനും സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണു 
കത്തോലിക്കാ ബിഷപ്പന്മാരുടെ ഇ 
ടയലേഖനം. 

പുരോഹിതന്മാരും മതാദ്ധ്യക്ഷ 
ന്മാരും രാഷ്ട്രിയത്തില് പ്രവേശിക്കാ 
തിരിക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നു ഒര 

ഭിപ്രായഗതിയ്യണ്ടു്. ഒരു പരിധി 
വരെ ഈ സിദ്ധാന്തം സ്വികാര്യമാ 
ണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു സ്ഥാനാ 
ത്റികളായി നില്ക്കുക, മന്ത്രിസഭ 
യില് കയറാന് നോക്കുക. അധികാ: 
രം പിടിച്ചെടക്കാന് ശ്രമിക്കുക മു 
തലായവയില് നിന്ന് അവര് ഒഴി 

ക്കില് പ്രതൃക്ഷമായ മാററങ്ങള് ഉ 

കവാക്കുന്നവയില് ചിലതു് അല്ലര് 
ജി സംബന്ധമായ്യ ത്വഗ്രോഗങ്ങളു 
ത്രെ. ചൊറിഞ്ഞു പൊള്ളകയാ 
ണു” സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഇനം. 
തൊ ലിപ്പ, റത്തുണ്ടാകുന്നവയ്ക്കാണ് 
ചൊറിച്ചിലുള്ളത്ര്. ആഴമേറരിയടി 
ഘഷ്യക്കളിലു ണ്ടാകുന്നവത്ത്ക് ചൊറി 
ച്ചില് ഉണ്ടാകാറില്ല. ചൊറിഞ്ഞു, 
തടിക്കുന്നതു് എല്ലാം തന്നെയും അ 
ല്ലറജി സംബന്ധമായിരിക്കണമെ 
ന്നില്ല. 

കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് കൈകാല്യകളു 
ടെ മടക്കുകളിലും മുഖത്തും മറ൮മു 
ണ്ടാകുന്ന കരപ്പന് കഠിന ചൊറി 
ചില ണ്ടായിരിക്കുന്നതും പ്രായം 
ചെന്നാല് പോലും അതു” വട്ടമാ 
റാത്തതുമത്തെ. 

ആ സ്പറിന്൯;, ജ്വരനിവാരണ 

ഓഷധങ്ങള്, സള്ഫാ ഓഷധ 

ങ്ങള്, പെനിസിലിന് ആദിയായ 

ഞ്ഞുനിരുക്കേണ്ടതാണു് . ത 
വോട്ടിംഗ് സംബന്ധിച്ച ചമത 
കള് ശരിയ്ഭയി നിര്വഫിക്കുന്ന; 
നുകൂളൂു ധ കമായ ഉല്ബോ 
നം ജനങ്ങള്ക്കു നല്കുന്നതു” തനി 
രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു. പ്രവര്ത്തന 
മെന്ന നിലയില് പരിഗണിക്കുന്ന 
തില് അത്ഥമില്ല. 1 വ 

രാഷ് ട്രിയമെന്ന € ൽ സിര്ത്തന 
ത്വവും നിരിശ്വരത്വവും പ്ര്ചരിപ്പി 
ക്കകയയം അ ധികാരംലഭിച്ചാതര അവ 
ജനങ്ങളുടെ മേല് അടിച്ചേല്ലിക്കുക 
യും ചെയ്യുന്ന സാദ്ധ്യത മുമ്പില് ക 
ണ്ടുകൊണ്ട പുരോഹിതന്മാര് മനന 
മവലംബിക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കു 
മോ? കമ്മ്യൂണിസം തനി രാഷ്ട്രീ, 
യാ മാത്രമാണെന്നു ചിന്തിക്കുന്ന 

ശരിയല്ല. മതവൈരുദ്ധ്യംകൂടി 
തില് കലര്ന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 
നെയയള്ള ഒരു മതവിമദ്ധ 
സ്ഥാനം രാഷ് ട്ിിയവേഷമണിഃ 
നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ 
മതാദ്ധ്യക്ഷതമ്ാര് മൌനമവലം 
ക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കയിഒ 
കള പരമബോദ്ധ്യമാണു ഈ 
യലേഖനത്തിനു തിരുമേനി 
പ്പേരിപ്പിച്ചതെന്നു ഞങ്ങ 
ചാരിക്കുന്നു. 



ര് 

ഷധങ്ങള് സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാ 

ന്ന അല്ലര്ജിയില് നിന്നു” വിവിധ 

രം പൊള്ള ല്ലകള് ഉണ്ടാകുന്നതാ 

00. ഒരു സ്ഥലത്തുതന്നെ തടി 

ചു പൊള്ളകയാണെങ്കില് അതിനു 

ഉള കാരണം ഫനോള്ഫത്തലീന്൯ 

1൨൧൦1൧1൪൨031൫൩)൦ വേദനകഷൊ 
ല്രി,.സള്ഫ ഓഷധങ്ങള്, ബാര്ബി 

ററൃയറേററുകള്റ്രാദന്ലിഡല്ടദ) മുത 
ലായ അല്ലര്ജി ഓഷധങ്ങള് ഉപ 

യോഗിക്കുന്നതത്രെ. വട്ടച്ചൊറി.വ 
ഉംകടി., ജിംചൊറി മുതലായ ഫങ്ക 
സ് രോഗങ്ങളുളവാക്കുന്ന വസ്തരവി 
നോടുള്ള അല്ലര്ജി മൂലം കൈകള് 

ടെ തൊലിയിലും ശരീരത്ത!നന്െറ ഇ 
തരഭാഗങ്ങളില്ം ചുട്ടച്ചിലള്ള ചര 
മ്മരോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഉണിലില് 
ഫങ്കസ് കണ്ടില്ലെന്നു വരികിലും 
രോഗാണു രോഗബദധിത സ്ഥലത്തു 
നിന്നുള്ള രക്തം വലിച്ചെട്ടക്കുന്നതാ 
ഞ്ഞ്, അത്തരം അല്ലര൪ജി സംബന്ധ 
മായ ത്വക്കിനെറ സ്ഥിതിയെപ്പററി 
൨ിദശ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടര് ശരിയാ 
യ പരിശോധന  നടത്തുന്നതാക 

യാല് രോഗഹേതു കണ്ടുപിടിപ്പാന്൯ 

കഴിയും. 
ത്വക്കിന് കഠിനമായ ചൊറി 
ിലുണ്ടാകുന്ന മറെറാരിനം വിക്ക 

ണ്ട്. അതുണ്ടാകുന്നത് സ്പര്ശ 
സംബന്ധമായ അല്ലര്ജിയുടെ 

ഫലമായത്രെ.ചര്മ്മവിക്കമുളവാക്കു 
ന്ന പലതരം ചെടികളും മരങ്ങളും 
നമ്മടെ നാട്ടില് കാണാം. അവ 

ചൊവുതണം, കൊട്ടത്തുവ, പീത 
പര്ണ്ണ്ണി, ച്രു എന്നിവയാണ്. കൂ 
ടാതെ ചായം, നിക്കല് വര്ണ്ണ്ണോ 

ല്പന്നങ്ങള്, രസകൂട്ടകള്.ട്ടസള്ഫാ, 

പുറമെ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള പെ 
നിസിലിന്൯ ഓഷധങ്ങള്, റബര്, 

ച്ളാസ്ത്റിക്കുകള്, ചെഞ്ചല്യങ്ങള് 
എന്നിവയും അത്തരം അല്ല൪ജി ഉളു 
വാക്കുന്നവയാണു. 

 സപ്രശനത്താല് ത്വക്കിലുള്ള വി 
കള്, 

ണ്ണകള്, ഗാസൊലിന് എന്നി രാ 
വസ്തുക്കൾ സ്പര്ശിക്കകാരണ 
ാല്യം ത്വക്കിന് 

ന്നു വരാം. ഇവ സ്വഭാവത്തില് 
ല്ല൪രജിയുള വാക്കുന്നവയല്ലാത്തതി 

ല് അവയില് നിന്നുണ്ടാകുന്ന 
ാറിച്ചില് അല്ലര്ജി ഉളവാക്കു 
യോളം തന്നെ ഗുരുതരമായി 
ന്നതല്ല. 
ലപ്പ്പോശ തിണര്പ്പാണെന്നു 
രിക്കുന്നവ പൊങ്ങന് പനി 
മാറിയെന്നു വരാം. അപ്പപൊ 

ൊക്കെയ്ും ചൊറിച്ചില്ം 

വപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. 
മണ്ണുനും അതുപോലെതന്നെ വി 

വിധഘട്ടങ്ങളില് ചൊറിച്ചിലുള 

വാക്കുന്നതാണു്. ചര്മ്മത്തിന് ഏ 
തെങ്കില്ം മുറിവോ വിക്കമോ ബാ 
ധിച്ചിട്ടണ്ടെന്നു വരികില് രോഗശമ 
നാവസരത്തില് ചെൊറിച്ചിലുണ്ടാ 

യിരിഷ്ക്കാവുന്നതത്രെ. സുഖമായിവ 

അനുഭ 

രുന്ന മുറിവില്. നിന്നും, ശസ്ത്രക്രിയ 
യില് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള വട്ടവില് 
നിന്നും, ചൃടാധികൃത്തില് നിന്നും. 

ശിതാധികൃത്തില് നിന്നും ചൊറി 
ച്ചില് ബാധിച്ചുവെന്നുവരാം. 

ശൈതൃകാലങ്ങളില് പലക്കും 

പ്ത്കിച്ച കൈകാലൃകള്ക്കു്* 
ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാറുണ്ടു്. അത്ത 
രം ചൊറിച്ചില്ലകള് വീര്ത്തു തടി 
ക്കുക സാധാരണയല്ല. അങ്ങനെയയ 
ളള ചൊറിച്ചിലിനു കാരണം ത്വ 

ക്കിന് ആവശ്ൃമൃള്ളിടത്തോളം 
ഈരര്പ്പുമില്ലായ്മയത്തെ. കാരം 
(ഠഠ്ദ))അധികമുള്ള സോപ്പ, തേ 
ച്ച് കുളിച്ചിരുന്നാലും ചിലപ്പോശ 
ചൊറിച്ചിലുണ്ടായിയെന്നു വരാം. 

പുറമെ ഉണിലുകളൊന്നുമില്ലാ 
തെ തന്നെ തുടരെ ചൊറിച്ചില 
ണ്ടെന്നു വരികില് അതു” ശരിരത്തി 
നുതുളില് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഗുരുതരമാ 
യ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിനെയോ 
ചില വിഷസങ്കലനത്തിന്െറയോ 
അനന്തരഫലമാണെന്നുവേണം വി 
ചാരിപ്പാന്, പ്രമേഹം ബാധി 
ച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു വരികിലും ചൊറി 

ച്ചില്ുണ്ടാകുന്നതാണു്. രക്തത്തിലും 
മുത്രത്തില്ലം പഞ്ചസാരയുണ്ടോയെ 

ന്നുള്ള പരിശോധന രോഗം നിര്ജ്ക്ു 
യിപ്പാ൯ സഹായിക്കും. 

ചൊറിച്ചിലണ്ടാക്കുന്നതായി രോ 
ഗിക്ക് സ്പഷ്ടമായി അറിയാവുന്ന 
ഒരു രോഗം മഞ്ഞപ്പിത്തമത്തെ. പ്ര 
സ്കൂത രോഗത്തിനുള്ള കാരണം പി 
ത്തകോശരോഗമോ, രക്തനാശമോ 
അഥവാ ഗുരുതരമായ മറേറതെങ്കി 
ല്യം രോഗമോ എന്നുള്ളതു് കണ്ടുപി 
ടിക്കുന്നതു” മുഖ്യമായ കാര്യമത്രെ. 
ചിലപ്പോള് മഞ്ഞക്കാമില ഇല്ലെ 
ങ്കിലും രക്തക്ഷയമുണ്ടായിരുന്നാല് 
ചൊറിച്ചിലുണ്ടായിയെന്നു വരാം. ര 
ക്തദുഷ്യം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പലത 
രം രോഗങ്ങള്ക്കും ചൊറിച്ചില്ണ്ടാ 
യിരിക്കുന്നത-ണു്. ചിലയിനം വ്വ 
ക്കരോഗത്തിനും ചൊറിച്ചിലുണ്ടാ 

യിയെന്നു വരാം. 
കൊതുക് ,എവുസ്പ്. കടന്നത് മുത 

ലായവയ്യടെ കടിയോ കുത്തോ ഏ 

ററാല് ആ പ്രത്യേക സ്ഥലം ചൊ 

റിഞ്ഞു തടിക്കുന്നതായിരിക്കും. പി 

റുക്ക്, മൂട്ട മുതലായവയ്യടെ കടിയേ 
ററാല്ം അപ്രകാരമൃണ്ടാകുന്നതാ 
ണ്. ചില മത്സ്യങ്ങളുടെ സ്പര്ശ. 

നം ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കും. 

ചൃണങ്ങ് ചൊറിച്ചിലണ്ടാക്കുന്ന 
മറെറാരിനം ത്വഗ്രോഗമത്തെ. വീക്ക 
വും ചെതിളും കണ്ടുവരുന്നത് സാ 

സ [ 90) ൽ (. [॥ 

മയവൃയം ചെതിളകൂള കം 
ത്വക്കുമുണ്ടാകുന്നതു് സ്നേഫഗ്രന്ഥി 
യുടെ അമിരുമായ പ്രവത്തനം കൊ 

ണ്ടത്രെ. പ്രസ്തുത രോഗങ്ങള്ക്കുണ്ടാ 
കുന്ന ചൊറിച്ചില് സാധാരണയാ 

യി പരിമിതമായിരിക്കും. ഗദത്തി 
നു ചുററും ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകുവാന് 
കാരണം ഫങ്കസ് രോഗം, കുടല് 

കൃമികള്, ഭക്ഷണസബേന്ധമായ അ 
ലല൪ജി, നാഡികുഴപ്പം, അര്ശോരോ 
ഗം എന്നിവയില് ഏതെങ്കിലുമായി 
രിക്കും. ചിലപ്പോള് വസ്തത്തിനന്െറ 
സമ്മര്ദും നിമിത്തമോ നഖാഗ്രം ശ 
രീരത്തില് ഏററിട്ടോ ത്വക്കില് 
പോറലുകള് ഉണ്ടാകാവുന്നതാണു . 
ആ പോറലുകള് ചൊറിച്ചിലണ്ടാ 
ക്കവാനുള്ള ഹേതു, ശരീരം ഉല്ലാദി 
പ്പിക്കുന്നതായ ഹിയ്ക്റാമി൯ എന്ന 
വിഷദ്രദവ്യമത്രെ.ശാരീരികമായി കു 
ഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കില്ലം സ്ത്ായയക്കളു 
ടെ തകരാറുകൊണ്ടു് ചിലപ്പോള് 

ചൊറിച്ചിലുണ്ടാകാവുന്നതാണ്ട്. 

രോഗകാരണം മനസ്സിലാക്കി ആ 

ന്റി ഹിസ്ക്കാമിനുകള്, ക്രീമുകള്. പു 
റമെ പുരട്ടുവാനുകൂള കോര്ട്ടിസോ 
ണ് ഓഈഷധങ്ങള് എന്നിവ ഉപ 
യോഗിച്ചോ അഥവാ മറവുചില 
ചികില്സകളാലോ ചൊറിച്ചില് 
ശമിപ്പിക്കാവുന്നതത്രെ. ജ്വരത്തെ 
പ്പോലെ തന്നെ ചൊറിച്ചിലും ഒരു 
രോഗമല്ലെന്നും അതൊരു രോശല 
ക്ഷണം മാത്രമാണെന്നുമുള്ളൂുതു” നാം 
ഗ്രഹിക്കേ ണ്ടമുഖ്യമായ ഒരു കാര്യമാ 
മാകുന്നു. ചൊറിച്ചിലിനുള്ളൂു കാര 
ണം ഒരുപക്ഷേ നിസ്റാരമായതോ 

അഥവാ ഗുരുതരമായതൊ ആയിരി 

ക്കാം. ഏതുകൊണ്ടും അതിനുള്ളൂ 

കാരണും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതു് നല്ല 
താണ്. രോഗശമനം ഡോകൂരുടെ 
രോഗനിര്ബ്ണൂയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരി 
ക്കുഠ. 

- ആരോഗ്യ ബോധിനി 

൯ 



(ഷ്പ) വേദപഠനം 

ആനുരഞ ഇനമൃശ്ര,ഷ 
2 കൊരിന്ത്യര് 4:1-6; 5:14_21 

പൌാശോസിന്െറ ലേഖനത്തിന്െറ ഈ 

ഭാഗത്തില് (3: മുതല് 6:10 വ൭രെ, 

യേശുക്രിസ്തുവില് കൂടെ ദൈവം മനുഷ്യ 

രുമായി ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ ഉടമ്പടി 
യുടെ ശുശ്രുഷ യെപ്പററി വിവരീക്കുന്നു. 
ആ ഉടമ്പട, സഭയുടെ ശുശ്രുഷയിൽ 
കൂടി മനുഷ്യക്ക് നല്കപ്പെടുന്നു; ആ 
ശുശ്രുഷ യില് പങ്കാളികളാകുന്നവര് ദൈ 
വമഹഛത്വത്തില്ലം അങ്ങനെ അവന്െറ 
വെളിച്ചത്തിലും പങ്കാളികളാകുന്നു. 

ഇ കൊരിന്ത്യര് 4: 1-6 വായിക്കുക 

2-൫ വാക്യങ്ങളില് പരസ്പ 
രം യോജിപ്പിക്കുന്ന ചിന്ത വെളി 

ച്ചമാണ്. ഈ ആശയം വിവിധ 
വാക്യങ്ങളില് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ടി 
രിക്കുന്നത്” ഏതു പ്രകാരത്തിലാ 
ണെന്നു ഗ്രംപ്പിന്ന് സ്വയം ചിന്തി 

ച്ചു മനസ്സിലാക്കാമോ? 

4-ാം വാകൃത്തില്, ചില ആള 
കള്ക്ക് വെളിച്ചം കാണാന് സാ 
ദ്ധ്ൃയമല്ലെന്ന് പൌലോസ് സൂചിപ്പി 
ക്കുന്നു. അവര് ദൈവമഹത്വം യേ 
തുക്രിസ്തവിനന്െറ കുരിശില് എന്തു 
കൊണ്ട് കണ്ടറിയയന്നില്ല? യോഫ. 
12:31-ം കൊലോസ്യർ 1:13-ം 

പഠനം 2൧,5 ലെ വ്യാഖ്യാനവും ത 

മ്മില് താരതമ്യപ്പെടുത്തുക. 
ാം വാക്യത്തില്, മഹത്വത്തി 

നെറ ഈ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ 
തു ശ്രഷകരെപ്പററി “അടിമകള്” 
എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതു വെ 

റും മയ്യാദയല്ല, പിന്നെയോ അതു് 
“മഹത്വം"' എന്നതിന്െറ അര്ത്ഥ 
വമായി ദുഡമായി ബനസ്ധപ്പെട്ടിരി 

ക്കുന്നു. ക്രിസ്തു സ്വയം താഴ്മപ്പെ 

ട്ടത്തുകയും നമുക്കുവേണ്ടി ഒരു അടിമ 
ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തതിനാല് 

ദൈവം തന്െറ മഹത്വം ആവന്നു് 

നല്കി. (ഫിലി. 2:7-ം പഠനം 

--ലെ വിമര്ശനവൃയം കാണുക. 

താന് ““ശുശ്രഷിക്കാന് "' വന്നു 

എന്നു” യേത്തു പറയുന്ന മക്കോസ് 
10:-15-ം കാണുക.) അങ്ങനെ പു 

തിയ ഉടമ്പടിയടെ ശുശ്ര,ഷകന്മാര് 

കിസ്ത് ആയിരുന്നതുപോലെ ദാസ 

ന്മാരും അടിമകളും ആകുന്നു. 

6-ാംവാക്ൃത്തില്, പഴയ സൃഷ്ടി 

യ്യം പൃതിയ സൃഷ്യിയയം തമ്മിലുള്ള 

ബന്ധം പൌലോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 

4 

അദ്ദേഹം ഉല്ലത്തി 1 :3-നെപ്പററി 
പിര്രാമര്ശിക്കുന്നു. ““വെളിച്ചം ഉ 

ണ്ടാകട്ടെ എന്ന്” ദൈവം കല്ലിച്ചു.”” 
ആദിയില് ദൈവംതന്െറ വെളി 
ച്ചം ഇരുട്ടില് പ്രകാശിക്കാന് കല്ലി 

ചുതുപപോലെ മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ 
ങ്ങളിലെ ഇരുട്ടില് പ്രകാശിക്കാന് 
ക്രിസ്തുവില് തന്െറ പുതിയ വെളി 

ച്ചും അവന് നല്കി, അതിനാല് 

ആറാം വാക്യം, ക്രിസ്തരവില് ദൈവ 

വുമായയള്ളു ഉററ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ 
മുഴുവന് ആളത്തത്തിനും പരിവത്ത 

നം ഉണ്ടാകുന്നതു് വിവരിക്കുന്നു, 
ഇവിടെ പൌലോസ് “'നമ്മുടെ ഹു 

ദയങ്ങള്'” എന്നു പറയുമ്പോള് അ 
ദ്ദേഹം “എന്െറ ഹൃദയം” എന്നു 
മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നു് 
മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു” പ്രധാനപ്പെട്ട 

കായ്യമാണ്ട്. ദൈവം ക്രിസ്തുവിന്െറ 
ജീവിതത്തില്ം മരണത്തിലും പുന 
രുത്ഥാനത്തിലുംകൂടി നിവര്ത്തിച്ച 

തു് ഓരോ പുതിയ വ്യക്തിയിലും 
പ്രായോശഗികമാക്കപ്പെടടന്ന അനുഭ 
വം എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കുമുണ്ടു്. 
പൌലോസ് ആ അന്ുഭവത്തെപ്പ 

ററിയാണു് പരാമര്ശിക്കുന്നത്. ആ 

അുഭവം സ്ത്റാനത്തോട്ടകൂടി ആരം 

ഭിക്കുകയും സഭയിലെ വിശ്വാസ 

ജീവിതത്തിരു തുടരുകയും ചെയ്യ 
ന്നു. ക്രിസ്തു “ദൈവത്തിന്െറ പ്രതി 

രൂപ” മായിരിക്കുന്നതിനാലത്രെ 
(വാക്യം 3) ഈ പുതിയ സൃഷ്ടി 
സാദ്ധ്യമാകുന്നതു”. മനുഷ്യന് ആദ്യം 
ദൈവത്തിന്െറ പ്രതിരൂപത്തില് 
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട (ഉല്ലത്തി 1:26). ഇ 
പ്രോള് ആ പ്രതിരൂപം ക്രിസ്തുവില് 
പൂര്ണ്ണമായി പുനരുദ്ധരിക്കപ്പെട്ട 
കയും വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും 

ചെയ്യിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യര് എന്തായി 
രിക്കണമെന്നണു് ദൈവം ഉദ്ദേശി 
ക്കുന്നതെന്നു് നാം അവനില് അറി 
യുന്നു (റോമര് 5:29-ം 1 കോരി. 
] :47-49-ം കാണുക). 

2 കോരി. 5:14-21 വായിക്കുക. 
13-21 വാക്യങ്ങള് നിരപ്പിന്െറ 

ശു ശ്ര,ഷയെപ്പററി പ്രതിപാദിക്കു 
ന്നു: ലോകത്തിനുവേണ്ടി ക്രിസ്തു 

വില് ദൈവത്തിന്െറ പ്രവര്ത്ത 
നത്തോടുടകൂടി അതു” ആരംഭിക്കുന്നു. 

ഈ ശുശ്രരരഷ ഇപ്പോള് നമുക്ക് 
എങ്ങനെ വന്നുചേരുന്നു എന്നു് 

ച് 

ഈ വേദഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
വാക്യം 14: “എല്ലാവര്ക്കു: വേണ് 
ഒരുവന് മരിച്ചു": ക്രിസ്ത്ര വിന്െറ് 

മരണം മനുഷ്യവര്ഗ്ഗം മുഴുവനെഴ്യം 
ബാധിക്കുന്നു, നാമെല്ലാവരും ക്രിസ്ത്രൂ 

വില് “മു മരാ"'ണ* (കൊലോ. 3:3- 
നോട്ട് താരതമ്യപ്പെടത്തുക)-ക്രിസ്തു 

മനുഷ്യവര്ഗ്ഗം മുഴുവനെയും തമ നാ 
മേല് വഹിച്ചു. അവന് നമ്മുടെ 
പാപം ഉള്പ്പെടെ, മനുഷ്യ൪ ആ 
യിരിക്കുന്നതെല്ലാം തന്െറ മേത് വ 
ഹിച്ചു. (താഴെ 21-ാം വാക്യത്തെ 
പ്പി പറയുന്ന ഭാഗം കാണുക.) 

വാക്യം 16: “ജഡപ്രകാരം ": മാ 
നുഷികവിക്ഷണ കോടിയില് നി 
ന്ന് ""-19.9."/7.) ക്രിസ്തുവിനെപ്പററി 

““വസ്തുനിഫ്ഠമോ"”, “കേവലം ചരി 

ത്രപരമോ”", ““പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു 

വനന്െറയോ”'' ആയ വീക്ഷണം തി 

കച്ചം അപയ്യാപ്ലമാണെന്നു്" പൌ 
ലോസ് വാദിക്കുന്നു. വിശ്വാസ 
ത്തിനെറ കണ്ണിനു മാത്രമേ, നസ 
ത്തുകാരനായ യേശുവിനെറ കത്തു 

മരണത്തില് ദൈവത്തിന്െറ ജ്ഞാ 
നത്തിനന്െറയും ശക്തിയുടെയും പ 

രമമായ പ്രകാശം കാണ്മാന് കഴിയ 
(1 കോരി. 1:25 കാണുക). ഈ 

ലേഖനത്തില് ഉടനീളം, ഉത്തമ 

അഷബഹുവചനമായ “നാം, ി 

ലോസിനെപ്പററി മാത്രം പരാമ 

ശിക്കുന്നതായി വ്യാഖ്യാനിക്കാതിരി 

ക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ശ്രദ്ധാരഹ 

മായ വിധത്തില് അതിന്െറ അര് 

ത്ഥം വ്ൃത്യാസപ്പെട്ടന്നുണ്ടു്: ചി 

ലപ്പോള് “ശു ശ്രഛഷകരായ ഞ 

ങ്ങള്" (4:1 ലെപ്പോലെ) എന്നാ 

ണ് അതിനത്ഥം; ചിലപ്പോള് 

“ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഞങ്ങള്" 

(16റാം വാകൃത്തിലെപ്പോലെ)-ചി 
ലപ്പോള്ക്രിസ്ത്യാസനികളായ നമ്മള്” 

ട5:19-ാം വാക്ൃത്തിലെപ്പോലെ 

"നമ്മെ നിരപ്പിച്ച വന്). പരലോ 

സ് ഒരേസമയം പുതിയ ഉടമ്പട 

യ്യടെ ഒരു ശുശ്യ,ഷകനും സഭയ്യ൭ 

ഒരാഗവും ഒരു മനുഷ്യനും ആടൈ 

ന്നുള്ള വസ്തുത ഇതു” പ്രതിബിം 

പ്പിക്കുന്നു. നിരപ്പിന്െറ ശുശ്രൂ 

എച്ചാ മൂന്നു വഗ്ഗങ്ങളെയും ബ 

ക്കുന്നു. അതുപോലെ യെശയ്യാ 
49:- 17-ല് ദാസന് ഒരു വ്യ 
യോ ഒരു സംഘമോ എന്നു് 
മാനിക്കാന് പ്രയാസമാണ്ട്. 

വാക്യം 20: ഇവിടെ ൭ 

ആജ്ഞാപിക്കുന്നില്ല, പിഒ 
സ്നറേഫത്തിനെറ നിര്ബ്ബന്ധ 
കൂടി അപേക്ഷിക്കുകയത്രെ 

ച്ചര്൪ 



വികലാംഗര്ക്കുയി നാടടട്ടക്ക പ്രത്യക 
പിക ട01൭0 

ജയിംസ് ഡോഡ് 

വികലാംഗരായ ആളുകളുടെ പുനരു 

ധാരണത്തില് പ്രത്യകം ശ്രദ്ധ പതിക്ക 
ണമെന്നും അടുത്ത മൂന്നു വര്ഷം അതി 

ലേയ്ക്ക് അനുസൃതം യത്തിക്കണമെന്നും 
ക്രിസ്ത്യ൯ മെഡിക്കല് അസ്ക്സോ സൃയഷന് 
ഓഫ് ഇന്ത്യ അട്ടത്തയിട ഉല്ബോധി 

പ്പിക്കുകയണ്ടായി. ഇന്നു (പഫബ്ബംവരി 
11) ഇന്ത്യയൊട്ടക്ക് ആചരിക്കപ്പെടുന്ന 
“ആശുപത്രി ഞായറാഴ്” സംബന്ധി 
ച്ച യോഗങ്ങളിലും ആരാധനകളിലും 

ഇക്കാര്യം ഈന്നിപ്പറയുന്നതാണു്. വിക 
ലാംഗരായ അനേകമാളകളെ വിദഗ്ദ്ധ 
ത്തൊഴിലാളികളായി പരിശിലിപ്പിച്ചെടട 
ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു് ബ്രിട്ടനില് നടക്കു 

ന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങളെ പ്പററിയുതളു ഈ ലേ 
ഖനം ഈ സന്ദരഭത്തില് പ്രയോജനപ്രദ 
മായിരിക്കുമെന്നു വുശ്വസക്കുന്നു. 

പത്രാധിപര്. 

അടുത്ത കാലത്തു” ബ്രിട്ടനില് പ്ര 
സ്സിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു കമ്പനിയ്യ 
ടെ വാരഷികറിപ്പോര്ട്ടില് “വില്ല 
നയില് 3 ശതമാനം വര്ദ്ധനയും 

ചുരുങ്ങിയ ചെലവില് ഉയന്ന കാ 
ര്ൃക്ഷമതയും തൊഴിലാളികളുടെ 
എ്്്റത്തിലും ശമ്പളത്തിലും വര്ദ്ധ 

നവ്യം"” രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എ 
ന്നിരിക്കില്ലം കമ്പനി അതിന്െറ 
വരവിനെക്കാള് 25,00,000 പവന് 

ന്നതു” (വാക്യം 14 കാണുക). അതി 
നാല് ക്രി 

വേല നിവ്വഹിക്കുന്ന ശുശ്യൃഷക 
ന്മാര് ആജ്ഞാപിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ 
യോ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കുരിശില് 
ദൈവത്തിന്െറ അത്മുതകരമായ 
പ്രവരത്തനംകൊണ്ടു് അധികാര 
ത്തെയും ശക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള 
മാനുഷികാശയങ്ങളില് എങ്ങനെ 
വിപ്ളവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കാ 
അക. ദൈവം അധികാരത്തിന്െറ 
ഇരിപ്പിടത്തില്നിന്ന് സ്ഥാനത്യാ 
൧൦ ചെയ്തിട്ടില്ല; എന്നാല് അധി 
രം പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് 
10 ൭യന്നതു സാബന്ധിച്ച് നമ്മ, 

ആശയത്തെ പൂര്ണ്ണമായി തി 
ചുവിട്ടിട്ടണ്ട്. 
വാക്യം 21: ദൈവം മനുഷ്യരു 

വില് ദൈവത്തിന്െറ 

(3.3 കോടി ക.) അധികം ചെല 
വാക്കിയിരുന്നെന്നും അതിനു” ഒരി 
ക്കലം ലാഭമുണ്ടാക്കാന് സാദ്ധ്യമ 
ല്ലേന്നുമാണു് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നതു്. 

കട്ടത്ത മത്സരമുള്ള ഇന്നത്തെ 
ലോകത്തില് ഇങ്ങനെ പഠറയ്യന്നതി 

ലെൌന്നെങ്കില്ം അത്ഥമുണ്ടോ? ലണ്ട 
നിലെ റെംപ്ളോയി ലിമിററഡ് 

എന്ന കമ്പനി നടത്തുന്ന അനുഭവ 
സമ്പന്നരായ വണിക്കുകള്ക്കും സാ 
ങ്കേതിക വിദഗ് ദ്ധന്മാക്കും ബ്ബി 
ട്ടന്െറ നാനാഭാഗങ്ങളിലുമായി ചി 
ന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കന്ന അതിനെറ 
ഫാകൃറികളുടെ മാനേജര്മാക്കും ഇ 
തിനെറ അര്ത്ഥം മനസ്സിലാക്കാന് 

കഴിയും. മരസാമാനങ്ങളും യാത്ര 

സ്സഞ്ചികളും മുതല് ഖനനോപകര 
ണങ്ങളും ശസ്തക്രിയോപകരണങ്ങ 

ളം വരെയയണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഫാക്ടറി 
കളിലെ 6353 വികലാംഗരായ 

തൊഴിലാളികള്ക്കും അതിന്െറ 
രഹസ്യമറിയാഠം. 

വിജയമാനദണ്ഡം 

ഉത്തരം ഒരൊററ വാചകത്തില് 

റിപ്പോര്ട്ടില് നല്കിയിട്ടണ്ട് .““കമ്പ 

വം സവയം പാപമുള്ള വനായിത്തി 
രാതെ, ക്രിസ്തുവില് പാപികളുടെ 
നിലയിലേക്ക് സങ്കല്ലിക്കാവുന്നത്ര 
അടുത്തു” ചെന്നു (റോമ. 8:3-4 
കാണുക). 

ചോദ്യങ്ങള്: 

1. മനുഷൃവര്ഗ്ഗം മുഴുവനും ക്രിസ്തു 
വില് മരിച്ചതു” ഏതര്ത്ഥത്തിലാണ്? 

(14-15 വാക്യങ്ങള് കാണുക). അവന്െറ 
വരവും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയില് ഒട്ടും 
കുറയാത്ത ഒന്നായി നാം കാണേണ്ടത് 
എന്തു കൊണ്ടാണു്? (4:61! 5:17 കാ 
ണക). റ് 

2. സഭയില് ഇന്നു” നിരപ്പിന്െറ ശു 
ശ്രചഷ ആത്, എങ്ങനെ നിവ്വഹിക്കുന്നു? 
ദൈവവുമായുള്ള നിരപ്പിനന്െറ അര്ത്ഥ 
മെന്താണു”? 

3, സവിശേഷഘോഷണവും നിരപ്പം 
തമ്മിലും (വാക്ം 20) നിരപ്പും സാമൂ 
ഫൃ സാക്ഷ്യവും തമ്മിലുമുള്ള ബന്ധമെ 

ന്താണ്”? നിങ്ങളുടെ ഗ്വന്ത സ്ഥലത്തും 

എവിടെയെല്ലാമാണ് നിരപ്പിന്െറ ശ്ര 
ശ്രുഷ ഏററവുമധികം ആവശ്യമായി 

ട്ടുള്ളതു? 

നിജോലിക്ക് നലിയ 

പിഡിതരായ ജനങ്ങള്ക്ക് സഖ 

വും ആത്മാഭിമാനവും വിണ്ടെട്ട 

ക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരിഗണി 

ക്കുമ്പോള്--അതറണല്ലോ വിജയ 
ത്തിന്െറ യഥാര്ത്ഥ അളവൃകോല് 

ചെലവു” നികന്നു കിട്ടന്നു.'” കാ 
രണം, “റെംപ്ളോയി' എന്ന സ്ഥാ 
പനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് ഈ അ 
നേകായിരം കൈവേലക്കാരില് ച്ച 
രുക്കം ചിലര് മാത്രമേ പണിയെട്ട 

ക്കുകയോ സമ്പാദിക്കുകയോ ച്ചെയ്യ 
മായിരുന്നുളൂളൂ. 

റൊപപ്ളോയി ഒരു ധമ്മസ്ഥാപ 
നമല്ല; കായ്യക്ഷമവും വളരെയധി 
കഠം യന൬വതക്കരിക്കപ്പെടടതുമായ 
ഒരു വ്യാവസായികസങ്കി 'ബണ്ണുതയാ 
ഞ്ഞ്. ബ്രിട്ടനിലെയും പുറനാട്ടകളി 
ലെയും പിടികകളിലെ ഒന്നാന്തരം 
സാധനങ്ങളോട്ട് അതിനെ ഉല്ല 
ന്നങ്ങള് തുല്യാടി സ്ഥാനത്തില് മ 
ത്സരം നടത്തുന്നു. സ്റ്ൂളുകള്, ആസ്ത 
ത്രികള്, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാ 
പനങ്ങള്, ഗവഞ്ടെന്റു ഡിപ്പാ൪ 
ട്ടമൈ൯ന്റുകള് എന്നിവയിരുനാന്ന് 

ഓര്ഡറുകള് അതിലേന്ത്ക് പ്രവഹി 
കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തരം മെച്ചമാ 

യിരിക്കണമെന്നു നിര്ബന്ധമുള്ള 

വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളളല്ലാം അ 
തിനന്െറ ഉല്ലാദന സാരകയ്യങ്ങളെയും 
വിദശ്ദ്ധത്തൊഴിലാളികളെയയം ഉ 
പയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വന്തം ഉല്ല 
ന്നങ്ങള്ക്ക് അതിനെറ വിപുലമാ 
യ പായ്ക്കിങ്ങും വിതരണവും സരക 
രൃങ്ങളുപയോശഗിക്കുന്ന ! നിരവധി 
സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. 
കൈയുപയോഗിക്കാതെ തന്നെ 

വിശാലമായ ഒരു പുല്ത്തകിടി നി 
രപ്പാക്കുന്ന “മൊമാസ്ത്റര്' എന്ന പുല് 
ച്ചെത്തു് യന്ത്രമാണ് അതിനു ലഭി 
ച്ചിരിക്കുന്ന ഏററവും ഒട്ടവിലത്തെ 
ഓര്ഡറുകളിലൊന്ന്. 100 അടി 
വ്യാസത്തിലുള്ള പുല്ല് ചെത്തിശ 
രിപ്പെടടത്താന്൯ ഈ യന്ത്രത്തിലക്ള 
ഒരു നാഴികമണി സെററുചെയ്യ വ 

ച്ചാല് ധതി. ഈ മണ । പുല്ല മുഴ 
വന് ചെത്തിക്കഴിയമ്പോള് യന്ത്ര 

ത്തെ നിറുത്തിക്കൊകൂളു ൭. 

അവശര്ടെ ത്തശാസങഒങതം 

മുമ്പ് “ഡിസേബിള്ഡ് പിപ്പി 

ശസ് കോര്പൊഠേഷന” എന്നഠി 
യപ്പെട്ടിരുന്ന “റെംപ്ളോയി ലിമി 

ററഡ്” 1935-ലെ ഒരു വാരല 

മെന്വ്വ് ആക്ക്(൨ കാരം സ്ഥാപിത 

മായതാണുട്. യൃദ്ധംം അപകടം, രോ 

ി 



൭ മുതലായവ നിമിത്തം ഒരു ചുരു 

ങ്ങിയ കാലത്തേസ്യ്േങ്കില്ലം ജോലി 

ക്ജ് നിയമിക്കാന് കഴിയാത്ത അവ 
ശതക്കാക്ക് വേണ്ടിയാണു ഇതുണ്ടാ 
ക്കപ്പെട്ടതര്. അവരില് പലരും വി 
ദഗ് ദ്ധ ജോലിക്കാരായിരുന്നു. മററു 
കുള വക്ക് ശരിയായ പരിശിലനം 
നല്കിയാല് അങ്ങനെ മാററിയെട്ട 
ക്കാനും: കഴിയ്യമായിരുന്നു. അവശത 
യനുഭവിക്കുന്നവക്ക് ചെയ്യാന് കഴി 
യാത്തവിധത്തിലുള്ളു ജോലിയോട്ടം 
സാഫചയ്യങ്ങളോട്ടം കൂടിയ പ്രത്യേ 
കു ഫാക്ൃറികളണ്ടാക്കിയാല് അടി 

യന്തിരമായ ഉല്ലാദനാവശ്യങ്ങള് 
കായ്യക്ഷമമായി നിറവേററാന് കഴി 

യയമെന്ന് തൊഴില് വകുപ്പ് നിശ്ച 
യിച്ചു. അതേസമയത്ത് അലസരാ 
യി ശിഫ്യജിവിതം നയിച്ചേക്കാവു 
ന്ന അനേകായിരമാഭകളടെ പൊ 

തൃുവായ പുനഃസംവിധാനത്തിനും 

അവക്ക് സാമാന്യമായ ഒരു ജിവി 
തനിലവാരമുണ്ടാക്കിക്കൊട്ടക്കുന്നതി 

൯൯൦ ഇതു സഹായകമാവുകയും ചെ 

0. 

ഗവഞമെന്റിനെറ പിത്തുണയോ 

ട്ടം തൊഴില്വകുപ്പു നിയമിച്ച 

ഡയറക്കര്മാരോട്ടം കൂടി ലാഭമുണ്ടാ 
ഓാത്ത ഒരു കമ്പനി രൂപവല്ക്ക 

രിക്കപ്പെട്ട. 1946--47--ല് അതു് 
ആ ഫാക്ടറികളിലായി 270 വി 
കലാംശരായ സ്ത്രീപുരുഷന്മാരെ ജോ 

ലിയിലെട്ടത്തു. ഒരു മഫത്തായ.പ 

രിക്ഷണമാണു് അതോടെയാരംഭി 
ച്ചതു്. "അതു വിജയിച്ചു. രണ്ട കൊ 
ലത്തിനുശേഷം 47 ഫാക്ടറികള് 
സ്ഥാപിതമായി. അവശതയനുഭവി 

ക്കുന 2500-ല് പരം തൊഴിലാളി 

കള് വിപണിയിലേക്ക് ഒന്നാന്തരം 
സാമാനങ്ങളുണ്ടാക്കിയിറക്കാന് തുട 
ങ്ങി. 1951--55--ല് ഫാക്ടറികളു 

ടെ എണ്ണം 91--ം ജോലിക്കാരുടേ 

തു് 6000-ലധികവുമായി. 

അക്കാലത്തേക്കാള് ഇപ്പോള് കാ 

യ്കക്ഷമത വളരെ വര്ദ്ധിച്ചിട്ടണ്ടു്. 
കൂടുതല് പരിചിതമായ മേല്നോ 
ട്ടംം പൃത്യേക ഫാക്ൃറികളുടെ നി൪ 
മ്മാണം, വര്ദ്ധമാനമായ യനനതൂവ 
ല്രണം, ഉയന്നതരം സാധനങ്ങള് 
ക്കുവേണ്ടി ജനങ്ങളില്നിന്നുണ്ടായ 
കൂടടതലാവശ്യം മുതലായവയാണ് 
അതിലേയ്ക്ക് ഭാഗികമായ കാരണ 

ങ്ങള്. 
ഇന്നു” വില്പന 16,00,000 പവ 

നില് (൭.13 കോടി ക.) നിന്നത് 

൫ 

90,00,000 പവനായി (6.67 കോടി 
ക.) വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു് ക്രമേ 
ണ വര്ദ്ധിക്കുകയാണ്. ആ 
ളൊന്നുക്കുള്ളു ഉല്ലാദനം വില ക 
ണക്കാക്കിയാത ഏഴിരട്ടി വര്ദ്ധി 
ച്ചിട്ടുണ്ട്. 

വിടവു നികുത്തുകഎളപ്പമല്പ 

ചെലവ്യം വരവ്യം തമ്മിലുള്ള 
വിടവ് ഒരിക്കലും നികത്തപ്പെട്ടിട്ടി 
ല്ല.പ്രത്യക പ്പശ്നങ്ങളം ഉത്തരവാ 
ദിത്തങ്ങളുമുള്ള റെംപ “്ളോയിയില് 
നിന്ന് ഒരു ഗവണ്ടെന്റം അതു് 
പ്രതി ക്ഷിക്കുന്നതുമല്ല. ഇപ്പോള് 
തൊഴില് വകുപ്പ നത്കിക്കൊണ്ടിരി 
ക്കന്ന വാഷികഗ്രാന്റ്റ് ൭6,ഠ00,ഠ000 
പവനില് (3.46 കോടി ക. ) അധി 
കമുണ്ട്. അട്ടത്ത ഞ്തുകൊല്ലക്കാ 
ലത്തിനിടയിത ഇതു് വീണ്ടം വര് 
ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണു്. എങ്കില്ം ലാഭ 
മുണ്ടാക്കുകയെന്ന അസാദ്ധ്യമായ 
ലക്ഷ്ൃത്തിനട്ടത്തേന്ത്കു റെപോ”്ളോയി 
വളന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1959- 
60--ല് ഇദംപ്രഥമമായി അസംസ് 
കൃതവിഭ വങ്ങളുടെ വിലയും വിക 
ലാംഗരായ തൊഴിലാളികള്ക്ക് 
നല്കുന്ന വേതനവ്ൃയം വില്പനയില് 
താഴെയായിരുന്നു 

& 

അപ്പോള് റെംപ്ളോയി ആക്ക്, 

എന്തെല്ലാമാണ് വില്ക്കുന്നത്? 1 
പ്രമുഖ ഇനങ്ങളിലായുള്ള സേവന 
ങ്ങളും ചത്ക്കുകളുമാണവ. മരയുരു 
പ്പുടികള്, പലതരത്തിലുളള ഫിററി 

ങ്ങുകള്, മാതൃകകള്, കിടക്കകള്, 
വിട്ടസാമാനങ്ങള്, വിദൃച്ചക്ത്ൃ 
പകരണങ്ങള് തൃുകല്സാധനങ്ങള്, 

പൂന്തോട്ടമുണ്ടാക്കാനുള്ള ആയുധ 
ങ്ങള് തുടങ്ങിയ അതിന്െറ ഉല്ലന്ന 

ങ്ങളില് 40 ശതമാനവും പൊതുജ 
നങ്ങളാണു് വാങ്ങുന്നതു”. ഈയിടെ 
യായി സ്ത്രീകളുടെ വസ്താലങ്കാരങ്ങ 
ളുണ്ടാക്കാനും അതു” തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് . 
റൊപപ്ളോയി സംവിധാനം ചെയ്തു 
കയും നിമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജമ്പ 
വകളും കാര്ഡിഗനുകളം കമ്പിളി 
1൭ ലിലുണ്ടാക്കിയ കുപ്പായങ്ങളും 
പത്രങ്ങളുടെ പ്രശംസയാജ്ജിക്കുക 
സു ണ്ടായ. 

ഗവണ്ടെന്റു ഡിപ്പാര്ട്ടമെ൯റു 
കള്ക്കും വ്യവസായങ്ങള്ക്കും വേ 
ണ്ടി നടത്തുന്ന കരാര് ജോലികളാ 
ണു് 30 ശതമാനം. റെപ്ളോയിയു 
ടെ ശേഷിച്ച ജോലി വ്യവസായ 

ക് 

ങ്ങള്ക്ക് നല്കുന്ന സേവനങ്ങളു 
ണര്. പായ്ക്തിങ്ങും കയററുമതിയ്യം 
ക്കട്ടത്തിലൂള്പ്പെടുന്നു. നിമ്മാതാക്ക 
ള്ക്ക് ഗണ്യമായ മൂലധനവ്യം 
മൊത്തം ചെലവൃകുളും ലാഭപ്പെട്ട 
ത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ഈ ഏര്പ്പാട്ട് 
റൊപപ് ളോയിക്ക് ; തുടര്ച്ചയായ 
ജോലി നല്കുന്നു. ം 

ഴ് 

റൊപപ്ളോയി ജോലിക്കാക്ക് ശ 
രിയായ മേല്നോട്ടവും പരിചരണ 
വും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അവക്ക* റൈ 
ദൃസൌകര്യങ്ങളും ചെയ്തു ക്മെടടതന 
ക്കുന്നു. ഡി ിക്ലിലെ മറു തെമ 
ലാളി തോതില്തന്നെ അവ 
ര് സമ്പാദിക്കാന് കാശിയും. ആവ 

ശ്യമുള്ള പ്പോള് ജോലിസമയം ആവ 
രുടെ സാകര്യമനുസരിച്ചു് മാററി 
ക്കൊടുക്കാറുണ്ടു്. എങ്കില്ലം മനഃപൂ' 
വ്വം അവരെ ഓാമനിക്കാരില്ല. കാര 
ണം,അവരുടെയാവശ്യം സ്വാതന്ത്യ 
മാണ്ട്. (ബി. ഐ. എസ്.) 

ലി 

ബദപ റഠിസ്ററുകാര് 
അറസ്ററില് 

മതപരമായ പ്രദക്ഷാഭണം 
ത്തിയെന്ന ആരോപണം 

സോവിയററു പോലിസ് ഒരുസം 

ഘം ബാപ്ററിസ്റ്റരകാരെ റസ്റ്റം 
ചെയ്തിട്ടള്ളതായി പ്രവ്ദ റിപ്പോര് 
ട്ട ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള് ഒരു മതവി 
ദ്ധ മൃസിയമായ ലനിള്ഗ്രാഡ്* 
കത്തീഡ്രലില്. സമ്മേളിക്കുന്നതിന് 
ബാപ്ററിസ്ത്റരകാര് അനുവാദമാവ 
ശ്ൃപ്പെട്ടുവെന്നും മൃസിയം സന്ദര് 
ശിക്കുനവരെ മസ്തിഷ്ക്ക പ്പക്ഷാള 
നത്തിനു വിധേയരാക്കണമെന്നതാ 
യിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശമെന്നും 
ലനി൯ഗ്രാഡിലെ ഫ്ളാററുകളില് 
സ്ഥാപിച്ചിട്ടള്ള എഴുത്തുപെട്ടിക 
ളില് മതപരമായ ലഘ്ൃയലേഖകൾ 
വിതരണം ചെയ്തതിന് ഒരു ബ് 
പ്ററിസ്റ്റു, യുവതിയെ പിടികൂട।ഒ 
ന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയന്നു. ആ 
വതി മതപരമായ പ്രചരണം 
ത്തുകയെന്ന കുററം ചെയ്തവെ 
അവള് ജോലിചെയ്യുന്ന ടെ 
രെസ്റ്റല് ഫാക്ടറി ഏറഭപ്പട 
യ കോടതി വിധി പ്രസ്താവി 
ണ്ട്. വേറെ രണ്ടു ബാപ്ററി 
കാരെപറ്റപററി അവരെ ജോല 
ഏര്പ്പെടുത്തിയവരുഭട അടു 
റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്തിട്ടമുണ്ടു്. 

ചര് ചു് 

നട 

ച്യമത്തി 



ാര്ജ് മുള്ള ൪൫) 

൬1മന%ന൬ത തലങ്ങളില് 

൨൫൭. കുര്യന് 

“എനിക്ക് ഉടനടി യി 

യി പോകണം" 
“തി കൂട്ടരുത്, ' ജോര്ജേ! ശാ 

ന്തമായി കാത്തിരിക്കുക. പോകേ 
ണ്ട. സമയത്തെപ്പററി വ്യക്തമായ 
സൂ ചന ഭഭിക്കാതിരിക്കയില്ല. 1) 

“കാത്തിരിക്കാന് നിവ്വത്തിയില്ലാ. 
എത്രമാത്രം അടിയന്തിരമായ ഒരാവ 
ശ്യമാണ് മിഷ്യനറി പ്രവത്തനം. 
ഇനിയും കാത്തിരിക്കുക ബ്ൃയദ്ധിമോ 
ശമാകും.”” 
“എങ്ങനെയാണതു തിരുമാനി 

ക്കുക?” 
“ഞാന് നറുക്കിടാന് പോകുന്നു." 

ഹാലെയിലെ പക്വമതികളായ 
സൃഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ 
ധിക്കുര [ച്ചുകൊണ്ട് അക്ഷമനായ 
ജോര്ജ് നറുക്കിടാന് ഉദ്യമിച്ചു. 

 മാത്രമല്പ, ഒരു റോയല് റോട്ടറിയില് 
ഒരു ടിക്കററ. വാങ്ങുകയ്യം ചെയ്തു, 
ആ .ടിക്കററിനു സമ്മാനം കിട്ടന്നപ 
ഷാം മിഷ്യന റിയായി ഉടനെ പോ 
കണ്ണഇമെന്നാണു ദൈ വഹിതമെന്ന് 
; ജോര്ജ്: തിരുമാനി നറുക്കെട്ട 
പ്പ!ല് ഒരു.ചെറിയ സമ്മാനം കിട്ടി, 
ഇതൊരു “സൂചന'യായി പരിഗ 
ണിച്ച യയവാവു് ഉടനടി ബര്ളിന് 
"മിഷ്യനറി സമൂഹത്തിന് അപേ 
ഷ അയച്ചു. എന്നാല് പിതാവി 
നെറ അനുവാദത്തോട്ടകൂടി അപേ 
ക്ഷിച്ചിട്ടില്ലായ് കയാല് പ്രസ്തുത അ 
പേക്ഷ തിരസ്ക്കരിക്കപ്പെട്ട 

. ദൈവത്തിനുവേണ്ടി, ദൈവ 
ത്താട്ടകൂടി പ്രവത്തിക്കേണ്ട മനു 
ഷ്ഖ്യന് . ആദ്യമേ കാത്തിരുന്നു പ്രാ 
ത്ഥിക്കണമെന്നും അമിതമായ ധ, 
തിയും എടുത്തുചാട്ടവും അനാവശ 
മാണെന്നുമുള്ള പ്രാഥമിക പാഠം 
പോലം ആ യുവാവ് മനസ്സിലാക്കി 
യിരുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടന്നുള്ള 

ലഘട്ടത്തില് രണ്ടു കാര്യങ്ങള് 
ജാ൪ര്ജിന് പഠിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. 

ന്ന്, ഏതു പ്രതിസന്ധിഘട്ടത്തി 
ം ദൈവവചനവുമായി വിശ്വാ 
ത്തോടുകൂടി പ്രാത്റിക്കുകയാണു് 
മായ വഴികാട്ടി. രണ്ടു്, അനി 
1] താവസ്ഥ തുടര്ന്നു നില്ക്കുന്ന 

ി കാത്തിരിപ്പു, തുടരണമെന്ന 
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തിന്െറ സൂചനയാണത്. ഇസ്സ 
യേലിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന്ത് 

മോശ 30 വര്ഷം മണലാരണ്യ 

ത്തില് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നുവെ 

നും തര്സോസുകാരന് ശൌല് മൂന്നു 
വര്ഷം അറേബ്യയില് കാത്തിരുന്നു 
വെന്നും മശിഹായായി പ്രതൃക്ഷ 
പ്പെട്ടന്നതിനു മുമ്പ് സ്വപുത്രന് 30 
വര്ഷം അജ്ഞാതനായിക്കഴിയാന് 

മുട അനുവദിച്ച വെന്നും ജോര് 

ജ് ഈ സന്ദരഭത്തില് അനുസ്മ 
രിച്ച. 

4 യം ട്ട ി 

നറുക്കെട്ടപ്പിനന്െറ ഫലമനുസ 
രിച്ചു പ്രവത്തിച്ചിരുന്നെങ്കില്, അ 

തൊരു വലിയ തെററാകുമായിരു 
ന്നുവെന്നു” യുവാവിനു” കൂട്ടതലായി 
ബോധപ്പ്പെടടകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ 

സ്റ്റിന്ഡിീസില് മിഷ്യനറി വേലയ്ക്കു 
പോകണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 
ചിന്താഗതി. ആവത്തിച്ചാവത്തി 

ച്ച് അപേക്ഷക ളയച്ചുവെങ്കിലും അ 
വയെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടകയാ 

ണുണ്ടായതു്. 
ടം റ ച; 

തന്െറ സകല പ്രശ്നങ്ങളും മ 
നസ്സിലെ സകല ആഗ്രഹങ്ങ മൂ ചി 

ന്തകളും ജോര്ജ് മുള്ള൪ ദൈവസ 
ന്നിധിയില് സമര്പ്പിച്ചു. ആവര് 

ത്തീച്ചാവത്തിച്ചു പ്രാര്ത്ഥിക്കാനാ 
നി ഇന്ഡീിസിലേക്കു പോ 

കുന്നതിനുള്ള, ശ്രമങ്ങളിത പരാ 
ജയപ്പെട്ട ആയുവാവു”് നാട്ടില് ത 
ന്നെ ഓരോ ദുയാലിയി ലപ്പുട്ട്രു 
ടങ്ങി. മററു ക്ളൂവരോട്ട് ആത്മാവി 
നൊ കായ്യുങ്ങളെപ്പററി പായുക 
യ്യം മുമ്പ ' തന്െറ കൂട്ടുകാരായി പാ 
പത്തില് തടന്ന പോകുന്നവക്ക് 
എഴുതുകയും ലഘ്യൃലേഖകള് വിത 
രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടെി! 
രുന്നു. 

ഫാലെയില് നിന്നു് ആറുമൈല 
കലെയുളൂള, ഒരു സ്ത്ൂളദ്ധ്യാപകനെ 
ജോര്ജ് മാനുസാന്തരപ്പെടുത്തി. 
ക്ഷിണിരുനായ ഒരു ഇടവകവികാ 
രിയെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഈ 
അദ്ധ്യാപകന് ആവശ്യപ്പെട്ടതനു 
സരിച്ചാണ് ജോര്ജ് ആദ്യമേ 
പളളിയില് പ്രസംഗിക്കാന് നിര് 

ബന്ധിതനായതു”ം ആരുടെയൊ 
ഒരു പ്രസംഗം ഒരാഴ്ചക്കാലംകൊ 

ണ്ട് ഹൃദിസ്ഥമാക്കി. ജോര്ജ് 1526 

ആഗസ്സ് 26-ാംനു-രാവിലെ 6മണി 

൭ പു? 7 പ്രസംഗിച്ചു. മൂന്നു 
മണിള്ളറിനുശേഷം അതേപ്രസം 

ഗം ഇടവകപ്പളകിയിലും ചെയ്യേ 
ണ്ടിവന്നു. ഉച്ചതിരിഞ്ഞു വിണ്ടും 

പ്രധംഗിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ടപ്പേഠള് 
രണ്ടാമതൊരു പ്രസംഗം തയാറാ 

ക്കീട്ടില്ലാതിരുന്ന തിനാല്, ജോര്ജ് 
മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ടാം അ 

ദ്ധ്യായം വായിച്ചു. പ്രസംഗമാരം 
ഭിച്ചപ്പോഴേന്ത്കും അധരങ്ങള് മാ 

ത്രമല്പ, ആത്മാവും വിശാലമായി 
തുറന്നു കിട്ടി. രാവിലത്തെ യാത്ത്രി 

കമായ ഉരുവിടലുകള്ക്കു” പകരംം 
ലളിതപദങ്ങള് വഴിയായുള്ള വ്യാ 

ഖ്യാനങ്ങള് അനര്ഗ്ഗൂളമായി പ്രവ 
ഹിച്ചതുടങ്ങി. 

ഹാലെയിലേക്കു മടങ്ങുന്ന 
യില് ജോര്ജജ്യ, സ്വയം 
“പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുളൂള 
ത്തിലുള്ള രിതിയിതുതന്നെ"'. എ 
ന്നാല് ഹാലെയിലെ സംസ്ക്കാര 
സമ്പന്നരായ ആളുകള്ക്ക് ലളിത 

മായ വ്യാഖ്യാനരിതി ഇഷ്പ്പെട്ട 
മൊഎന്നു്”് ആ യുവാവു സംശയി 

ക്കാതിരുന്നില്ല. ആ ആശങ്ക അ 

സ്ഥാനത്താണെന്ന് താമസിയാ 
തെ ബോദ്ധ്യമായി 

യ ി ഃ 

വേള 

വരഞ്ഞു. 

വാസ്തവ 

ഈ കാലഘട്ടത്തില് ജോര്ജ് ത 
ങ്ടമാസത്തേക്ക്, എ.എച്ചൂു് ഫാ 

ക് പണിതിട്ടിതന്ന അനാ മന്ദി 
രങ്ങളില് പാവപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്ര 
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുമുള കൂറികളില് 
പാര്ക്കുകയു ണ്ടായി. ഒരു ൬൮൭൮൪ 

ഷംമുമ്പയ് (1൧൭൨൫) നിര്യാത 

നായ, പാവന ചരിതനായ പ്രഫ 
സ്റര് ഫ്രാങ്ക് ദൈവത്തില് മാത്രം 
ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു സ്ഥാപിച്ചതാ 

ണു് ആ അനാഥാലയം. താന് താ 

മസിച്ചിരുന്ന ആകെട്ടിടം തന്നെ 

ഒരു സാധനപാഠമായി ജോര്൪ജിന്ത് 
അനുഭവപ്പെട്ട-ജിവനുമുള, ദൈവം 

പ്രാരത്ഥനകേട്ട ഉത്തരമരുളന്നുവെ 
ന്നതിനെറ ഒരു പ്രത്ൃക്ഷോദാഛര 

ണം 
ടഃ ടട ി 

യുവാവിന്െറ ആത്മിക ജിവി 
തം ക്രേശരഹിതമായിരുന്നില്ല. ആ 
ല്ൃതറന് വിദ്യാര്ത്ഥി, പാപത്തില് 
വിഴാതിരിക്കുന്നതിനു മനസ്സ് ക്രി 

സ്കൂവിനെ [ കഷ്യാനുഭവങ്ങ ളില് 

വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ക്ര, 
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് 

വേദവായനക്കുറിപ്പകഥം 

ച്െവൊവ്വാ 

അവത്തനപുസ്തകം 20: 10: 

യശയ്യാവ്യ് ൭7: 19-21; 

32; | 7.8, 

യിസ്രയേല്ക്കാര ഏതെങ്കിലും 

ഒര പട്ടണം പിടിച്ചടക്കണമെന്നു 
ഒല ഉദ്ദേശത്തില് അതിനെഠ അതി 
ത്രിയില് എത്തിയാല് ആദ്യമായി 

ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതു സമാധാനം 
ആലോചിക്കുക ആയിരുന്നു. സമാ 

ധാനമായി കിഴടങ്ങാത്തപക്ഷം യയ 
ദ്ധം ചെയ്യുവാനും പുരുഷപ്രജകളെ 
കൊന്നൊടുക്കുവാനും അവര്ക്ക് അ 
നുവാദമുണ്ടായിരുന്നു. ക്രിസ്തിയ മാ 
നദണ്ഡങ്ങള് അറിയപ്പെടാതിരുന്ന 

അക്കാലത്തു പോലുംദൈവം ഒന്നാമ 
തായി ആഗ്രഹിക്കുന്നതു സമാധാനമാ 

ണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം മനുഷ്യര് 

ക്മായിരുന്നതായി കാണാം. സ 
മാധാനവും ദുഷ്ടതയ്യം ഒരുമിച്ചുപോ 
കുകയില്ലെന്ന് യശയ്യ പഠിപ്പിക്കു 
ന്നു. ദൈവം മനുഷ്യരുടെ ഇടയില് 
സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു; എ 

ന്നാല് നീതിയുടെ ഫലമായിട്ടല്ലാ 

തെ അതു വന്നുചേരുന്നതല്ല. ദൈ 
വം സമാധാനവും സാഖ്യവ്യം വ്ര 
ദാനം ചെയ്യന്നു. ദൈവത്തീന്െറ 

ശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെറ ഒരു 
ചിത്രം ഫ്റെയിം ചെയ്തു മുറി 
യില് ൃതൂക്കിയിരുന്നു. കൃത്രിമമായ 
ഈദുഞ്രോപാധികള് വലിയ 

ഗണം ചെയ്തില്ല. കൂടെക്കുടെ പാ 
പജി വിതത്തിലേക്കു വഴതി പൊ 
മ്ത്കൊണ്ടിരുന്നു. 
ഈ ഘട്ടത്തില് അമിതാദ്ധ്വാന 

ത്താല് ഒരു തരം മാനസികാസ്വ 
സ്ഥത ജോര്ജിനെ പിടികൂടി. എ 
പ്പോഴും ഒരുവക നിരുന്മേഷം. വൈ 

നും ബിയറും വില്ക്കുന്ന ഒരു കട 

യില് ഇടയ്ക്ക 'ടെ പോയിത്തുടങ്ങി. 

അതു കഴിയുമ്പോള്, ഒരു വിശ്വാ 
സിക്കു നിരക്കാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്തു 

തിന് സ്വയം കുററപ്പെടുത്തും. 
ലം ല്: ് 

കുറെ പണം വായ്പ തരണമെ 

ന്നാവശ്യപ്പെട്ടകൊണ്ടു് ജോര്ജ് 

ഉദാരശിലയായ ഒരു ധനിക വനിത 

മ്രെഴുതി. ആ എഴുത്തു് എങ്ങനെ 

യോ മറെറാരു മനുഷ്യനെ കൈ 

യിലെത്തുകയ്യം അദ്ദേപചം ത്മവശ്യയ 

പ്പെട്ട ി] ൬40 തുക തനയ ചൃ കൊടുക്കു 

ള 

ദാനം മ്പം സ്വികരിക്കാത്തപക്ഷം 
നമുക്കു യാതൊരു സ്വസ്ഥതയം ഉ 

ണ്ടാകുകയില്ല. സമാധാനമുണ്ടാക്കു 
ന്നവരെ ദ്രവവത്തിനെറ മക്കള് എ 
ന്നു കര്ത്താവു വിളിക്കുന്നു. അവര് 

ദൈവത്തിന്െറ ആമ്മാവിനെ മ 

ററുള്ള വക്കു പകന്നുകൊടുക്കുന്നതു 
കൊണ്ടാണു” ആ പേരിന് അര്ഫ 

രായിത്തിരുന്നതു”. സമാധാനമുണ്ടാ 
ക്കുന്നതു ദൈവത്തിന്െറ വേലയാ 
ണ്. അതില് സഹകരിക്കുന്നതാ 
ണു” ദൈവമക്കളുടെ ഏററവും വ 
ലിയ പദവിയും സൌഭാഗ്യവും. 

ബ,ധ൯ 

യശയ്യാ 51:1, “-11. 

യഥാത്ഥത്തില് ദൈവത്തെ അ 

ന്വേഷിക്കുന്നവരുംം ഹൃദയത്തില് 

ദൈവത്തിന്െറ ന്യായപ്രമാണം ഉ 

ള്ള വരുമായ ജനങ്ങള് മനുഷ്യരെ ഭ 
യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നു പ്ര 
വാചകന് പറയുന്നു. ദൈവത്തി 
നെറ നീതിയെ അനുകൂലിക്കാത്ത 
വരില്നിന്ന് അവര്ക്കു ചില പ്ര 
യാസങ്ങളും പിഡനവും ഉണ്ടാകുക 
എന്നുള്ളതു” അനിവായ്യമാണു്. എ 
ന്നാലും ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യയില്ല. 

ശരിരത്തെ കൊല്ലുവാനല്ലാതെ ആ 

എ ചെയ്തു. ആ അജ്ഞാതനാമാ 
വയ് അതോടൊപ്പം ഒരു കത്തും അയ 
ച്ചിരുന്നു. ഉപദേശരൂപേണയുള്ള 

ആ സന്ദേശം ജോര്ജിനെ ആഴമാ 

യി സ്പരര്രശിക്കുകയുണ്ടായി. 

ജോര്ജ് തനിയെ നടക്കാന് 
പോയി. 

സ്വഗ്ലീയ പിതാവിന്െറ നന്മയെ 
പ്പററിയുംസ്വന്തം കൃതഘ്നതയെപ്പ 
ററിയും ബോധം വന്ന ആ യ്യവാ 
വയ് ഒരു വേലിയരികില് ആ മണ്ണി 

നെറ പുറത്തു” മുട്ടകുത്തിനിന്ത് അ 
രമണിക്കൂ൪ നേരം പ്രാര്ത്ഥിച്ചു 

മനുഷ്യഹൃദയം എത്രയധികം വ 
ഞ്ചനനിറഞ്ഞതാണട്. ഏതാനും 
ആഴ്ചക്കകം ജോര്ജ് പ്രാര്ത്ഥനയി 
ലും മററും അശ്രുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു. 
ഒരു ദിവസം വിഞ്ഞുകടയില് വി 
ണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട. എന്നിരിക്ക। 

ലും കാരുണ്യവാനായ ദൈവം ആ 

മകനെ കൈവെടിഞ്ഞില്ല: നാല 
ഞ്ചഗ്ലാസ് വൈന് അകത്താക്കിയ 

പ്പോഴേസ്ക്കും മതിയായി, അതിലുള്ളു 

ആനന്ദം നിലച്ചു. 

ത്മാവിനെ കൊല്ലുവാന് കഴിയാ 
വരെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നു 
ത്താവു പറഞ്ഞിട്ടണ്ട്. ക്രശില് 
ത്മാവ്യ, വരിച്ച വിജയം തന്െറ 
വദേശം പ്രാഭയാഗികമാണെ; 
തെളിയിക്കുന്നു. നാം അനുഭവിക്കു 
ന്ന ഏതെങ്കിലും കവ്യൃത നീതിക്കു 
വേണ്ടിയാണെങ്കില് നാം നമ്മ.ടെ 
കത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്െറ 
വിശ്വസ്ത ശിഷ്യന്മാരാണ്. നാം കു 
പ്യപ്പാടിനെ തേടിപ്പറപ്പെടേണ്ട 
ആവശ്യമില്ല. നാം നിതിക്കുവേണ്ടി 
നിലകൊള്ളുമ്പോള് കര ഭവം 
ആവശ്യമായി വരും. അങ്ങനെയു 
മൂള കഷ്യാനുഭവം മാത്രമാണു് ദൈ 
വരാജ്യത്തിനു സഫായകുമായിത്തീ' 
രുന്നത്. ദൈവത്തോട്ടകൂടി ക്രിസ്തരീ 
യ ആത്മാവില് നേരിട്ടന്ന ഏതുകു 
ഷ്മാനുഭവവ്യം ദൈവത്തിനുതകുന്ന 
സേവനത്തിനു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കും. 
കഷ്ടതയിലും സന്തോഷവ്യം സൌഭാ 
ഗ്ൃവ,ം കണ്ടെ.മാന് കഴിയയന്നതു 
കഷ്ടത മാറിപ്പോകുന്നതുപോലെ ത. 
ന്നെ അനുഗ്ൃഹകരമായ ഒരനുഭവ.. 
മായിരിക്കും. 

വ്യാഴം ല് 

യരമ്യാവ്യ 26: 10-16. 

സൌഭാഗ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില് കു 
ത്താവ്യ അവസാനമായി പറയ്യന്ന 
തു “എനെറ നിമിത്തം നിങ്ങളെ 
ധിക്കയയം ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ 
ക്കൊണ്ടു" എല്ലാ തിന്മയും കളവായി 
പറകയും ചെയ്യുമ്പോള് നിങ്ങള് 
ഭാഗ്യവാന്മാ൪"” എന്നാണ്. “അവ 
എന്നു ക്ളൂു പദം മാററി “നിങ്ങള്” 
ന്ന പദമാണു” കത്താവ്യ് ഇവിടെ 
ഉപയോഗിക്കുന്നതു്”. അര്ഹിക്കുന്ന 
കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതല്ല ഒരു സയ 
ഭാഗ്യമായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കു 
ന്നതു്. “എനെ നിമിത്തം'” ““കളു. 
വായി"" പറയപ്പെട്ടന്ന തിന്മ അനു 
ഭവിക്കുന്നതാണ് സൌദഭാഗ്യകരം. കു 
ഉളവായ ആരോപണങ്ങള്ക്കുവേണ്ടി 
പിഡിപ്പിക്കടപ്പട്ട ഒരു മഹാനായി 

രുന്നു യെരമ്യാ പ്രവാചകന്. 
താന് ദൈവത്തിനെറനാമത്തില് 

സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നു 

നങ്ങളെ ബോജ്ധ്യപ്പെടുത്തുവാ; 
കാലക്രമത്തില് അദ്ദേഫത്തിനു ക 
ഞ്ഞു. നാം കത്താവിനെപ്രതി ക 
മനുഭവിക്കുന്നതു നല്ലതുപോലെ 
നസ്സ്ിലാക്കുവാന് തനിക്കു കഴി 
കാരണം തന്നെപ്പോലെ നിസ്സ്വാദ്ു 
മായി സ്സേഫത്തിനുവേണ്ടി 
പിറുപ്പില്ലാതെയ്യം ക്ഷമയ്യടെ 

ച്ച ച്ല്വി 



വിലും കഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വര് 

ററാരുമില്ല. ക്രംശില്നിന്നു പുറ 

റപ്പട്ട ഏററവ്ര, അത്ഭുതകരമായ വ 

ചനം “പിതാവേ അവര ചെയ്യുന്ന 

തെന്തെന്നു അവര് അറിയായ്ക്റുകൊ 

ണ്ട് അവരോട്ട ക്ഷമിക്കണമേ'' എ 

ന്നുള്ള താണ്. 

വെള്ളി 

മത്തായി 6: --13 

യേശു സ്വന്തജനമായ യിസ്സ 

യേല്ക്കാരെ മാത്രമല്ല പുറജാതിക്കാ 

രെയും തന്നിലേയ്ക്ക് ആകര്ഷിച്ചു. 
പട്ടാളക്കാരന് പട്ടാളനിയമത്തില് 

പരിചയിച്ചവനാണു്. അധികാര 

മുള്ള വരുടെ കല്ലനവിശ്വസിക്കുകയും 

അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതു് അ 

 വനന്െറ കടമയാണ്. ഈ ശതാധി 

പനില്നിന്നു നമുക്കു വളരെ പഠി 

൧ഓാനുണ്ടു്. അയാള്ക്കു” യേശുവി 

' വിന്െറ രോഗശമന ശക്തിയില് 
വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നതു കൂടാതെ 

യേത്തുവിനോട്ട് ആദരവൃയമുണ്ടായി 

ന്നു. “നീ എന്െറ പുരതമ്ത്കുകത്തു 

“വരുവാന് ഞാന് യോഗ്യനല്ല"” എ 

അള്ള അയാളുടെ വചനം അയാ 
ടെ അയോഗ്യതയിലധികമായി യേ 
ശുവിനെ൨ യോഗ്യതയെയാണ് 

വ്ൃൃക്തമാക്കുന്നതു്. യേശു, നമ്മൃടെ 
'ആരാധനഷ്ക്കു യോഗ്യനാണ്. അധി 
.കാരമുള്ള വനായ യേശു പലതും ന 
“മ്മോട്ട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നുണ്ട്. വരി 

ക എന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടു തന്െറ 

അടുത്തേയ്ക്കു നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു; 
പാകുക എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ത 
ന്റെ സുവിശേഷഘോഷഞണത്തി 

“നായി നമ്മെ അയയ്ക്കുന്നു; ഇതു ചെ 
യ്വി൯ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുത 

ന്െറ തിരുശരിര രക്തങ്ങളെ അനു 

ഭവിപ്പാന് നമ്മോടാജ്ഞാപിക്കുന്നു. 

ഈ കല്പനകളെ തന്നോടുള്ള സ്നേ 
ഹത്തെപ്രുതി വിനയത്തോട്ടം വി 
ശ്വാസത്തോട്ടംകൂടി ആചരിക്കുന്ന 
തിലാണ് യേതു ആരാധ്യനാണെ 

ന്നു നാം തെളിയിക്കുന്നത്. 

ശനി 

ത്തായി 8; 14-22. 

പത്രോസിന്െറ അമ്മാവിയമ്മ 
ഖം പ്രാപിച്ച ഉടനെ എഴനേററു 
ത്താവിനും കുടുബത്തിലുണ്ടായി 
ന്ന മറെറല്ലാവക്കും ശുശ്രുഷ ചെ 
സ്നേഹമുള്ള വര് ശുശ്രൂഷയില് ഉ 
കരായിരിക്കും. നമുക്കെല്ലാവക്കും 
ധാവില്നിന്നു പല വിധത്തിലു 

പകള് ലഭിക്കുന്നു. അതിനു 

വരി 11 

നന്ദി നാം ശുശ്രരഷയില് പ്രകടി 

പ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ശാസ്ത്രിയോടുക്ളൂ യേ 
ശുവിന്െറ വചനം അല്പംപരുഷ 
മായിത്തോന്നാം. അയാള് യേശ്തു 

വിനെ അനുഗമിക്കാന് തയ്യാറാ 

ണു്; പക്ഷേ അയാളുടെ സാകയ്യം 
അനുസരിച്ചേ അതു ചെയ്യാന് അ 
യാള്ക്കു മനസ്സുക്ളൂ. “എന്െറ സൌ 
കയ്യും പോലെ പോകാം'” എന്നു പ 
റയയന്നതും, “ഞാന് ഇതാ തയ്യാര്,എ 

ന്നെ അയഗ്തുണമേ': എന്നു പറയുന്ന 
തും തമ്മില് വളരെ വ്ൃത്്യാസം ഉ 
ഞ്ജ. യഥാര്ത്ഥ ശിഷ്യന് ഒഴികഴി 
വ്യകള് പറയാതെ കത്താവയ വിളി 

ക്കുമ്പോള് അനുസരിക്കുവാന് തയ്യാ 
റായിരിക്കണം. 

ഞായര് 
1] കൊരിന്ത്യര് 9: 24-27, 

കായികമത്സരങ്ങള്ക്കു വളരെ 
പ്രാധാന്യം കല്ലിച്ചിരുന്ന ഒരു ലോ 
കത്തിലായിരുന്നു പാലസ് ജീവി 
ച്ചിരുന്നത്”. മത്സരത്തില് വിജയം 

നേടാന് ആവശ്യമായിരുന്ന പരി 
ശീലനത്തിനെറ കാഠിന്യവും ആ 
ത്മനിയന്ത്രണവും എത്തമാത്രമെന്നും 
പാല്യസ് അറിഞ്ഞിരുന്നു. ശാരീരി 
കമായ വിജയത്തിനു ആവശ്യമാ 
യിട്ടള്ളതില് എത്രയധികം പരി 

ശീലനവ്യം ജാഗ്രതയും ആത്മസംയ 
മനവ്യം ആത്മീയ വിജയത്തിന് 
ആവശ്യമാണെന്ന് അപ്പോസ്യോ 
ലന് നമ്മെ അനുസ്തൂരിപ്പി ക്കുന്നു. 

നോമ്പുകാലം ആസന്നമായിരിക്കു 
ന്ന ഈ സമയത്തു് ഇതുപോലെയ്യ 
ള്ള ഒരു പ്രബോധനം നമുക്കു വള 
രെ ആവശ്യമാണു്. നോമ്പ്യകാലം 
നമുക്ക് ആത്മീയ പരിശീല നത്തി 
നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക അവസരമാ 
ണ്. ഈ നോസ്പ്യ് ഏററവവ്യം വ്ര 
യോജുനകരമായി ആചരിക്കേണ്ട 

തെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കാലോചിച്ച 

തിരുമാനം ച്ചെയ്യാം. ക്രിസ്ത്രീയജീ 
വിതം അലസമായി നയിക്കാവ്യന്ന 
ഒന്നല്ല. അതൊരു വലിയ പോരാട്ട 

മാണ്ട്. വിജയം വരിക്കണമെങ്കില് 
നമ്മടെ ആത്മീയ കഴിവ്യകളെല്ലാം 
വികസിപ്പിക്കേ ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ന 
മ്മ ടെ പ്രയത്നവ്യം പരിശ്രമവ്യം പ 
രിശിലനവ്ൃയമെല്ലാം കര് ത്താവിനോ 
ടുള്ള ഐക്യത്തിലും സ്നേഹത്തെ 
പ്രതിയും ആയിരിക്കണം. അപ്പ്പോള് 
അവ അനുഗ്രഹകരവ്യം  സത്തുഷ്യി 

നല്കുന്നതുമായി ഭവിക്കും. 

തിങ്ക 
മത്തായി ഭ: 23-27. 

ഗലിലാക്കടലില് കാററും കോളും 

സാധാരണ സംഭവങ്ങളാണ്. ആ നു 
വ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുകയയമാണു”് പ 
തിവ്. കത്താവ്യം ശിഷ്യന്മാരും സ 
ഞ്ചരിച്ചിരുന്ന തോണി അത്ര വലു 
തായിരുന്നിരിക്കാന് ഇടയില്ല, അതു 
കൊണ്ടു് ശിഷ്യന്മാർ ഭയപ്പെട്ടതില് 

അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. അവര് കൂടെയു 
ണ്ടായിരുന്ന ഗുരുവിനെ സമീപിക്കു 
കയും അദ്ദേഹത്തിന്െറഅളവററശ 
ക്തിയ്യടെ ഒരനുഭവം അവക്കുണ്ടാ 

കുന്നതിന് അതു” ഒരവസരമായി 
ത്തീരുകയും ചെയ്തു. ഈ കത്താവൃ, 
തന്നെജിവിതമാകുന്ന തോണിയില് 
നമ്മോടുകൂടെ എപ്പോഴുമുണ്ട്. ഏ 
തു വിഷമഘട്ടത്തിലലം ഭയപ്പെടാ 

തെ കത്താവില് വിശ്വസിച്ച് അ 
ഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് നാംചെ 

യ്യേണ്ടതുര്. ദൈവത്തിന്െറ സഭയും 
ലോകത്തിന്െറ കാറരിലും കോളി 
ലം പെട്ട മുമ്പോട്ട പോകുന്ന ഒരു 
ചെറുതോണി പോലെയാണു്. ആ 

തു മുങ്ങിപ്പോക്ുമോ എന്നുപോല്ലം 
സംശയിക്കാവയന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. 
എന്നാല് അതിന്െറ അമരത്തിരി 
ക്കുന്നതു കത്താവായതൃുകൊണ്ടു ഭയ 
പ്പെടാനില്ല. അതില് യാത്ര ചെയ്യ 
ന്ന നമുക്കു വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കില് 
അവന് അതു ഭദമായി മവൃകര 
യിലെത്തിക്കും. സഭയുടെ നാഥനാ 
യി കത്താവിനെ എപ്പോഴും കാണു 

വാനും അവനില്നിന്നു ശക്തിയ്യം 

ധൈയ്യവ,ം പ്പാപിക്കുവാനും നമു 
ക്ഷ കഴിയുന്നുണ്ടോ? 

റോമന് കത്തോലി ദരെവിദ്യാ 
ലയത്തില് പ്രോടടസ്തറന്റു 

മതപഠനം 

എല്ലാ സെക്കണ്ടറി വിദ്യാലയ 

ങ്ങളില്യം പ്പോട്ടസ്റ്റന്റു മതപഠനഭ 
ഏര്പ്പെടുത്തുവാന് ടെസ്സ്റിനിലെ 
(സ്വിററു്സരലന്റു”) കാ൯റണ് 
സ്റ്റേറ്റ് കണ്സില് (പ്രധാനമായ്യം 
റോമന് കത്തോലിക്കാ നിയന്തണ 

ത്തിലുള്ളതു”) തിയമാനിച്ചിരിക്കു 
ന്നു. എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആ 

വശ്യമായ സ്ഥലസഈകര്യം പാസ്റ്റര് 

മാക്ക നല്കീട്ടണ്ട്. മതബോധനം 

ഇററാലിയന് ഭാഷയിലാണു നല്ക 

പ്പെടുക. ഇതുവരെ ടൈ നിലെ 

സെക്കണ്ടറി സ്കൂളുകളില് രോമന് ക 

ത്തോലിക്കാമതബോധനം മാത്രമേ 

നല്കി വന്നിരുന്നുള്ള.,. ഈ പടി 

ഷ്ക്കാരത്തിനുവേണ്ടി അഭ്ൃത്ഥിച്ചു 
തു് ടെസ്സ്റീനിലെ ഇവാഞ്ചലിക്കല് 

സഭയാണ്. 



ച് പ്രതിവാരപ്രഭാപ ഷ്വണം 

രിയ രനിയുടെ പ്രത്യാശ 
എം. 

““നിങ്ങളിലുതൂളൂ പ്രത്യാശയേക്കു 
റിച്ചു ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവ 
നോട്ടം സൌമൃതയയം ഭയഭക്തിയയം 

പൂണ്ടു പ്രതിവാദംപറവാ൯ എപ്പോ 
ഴം ഒരുങ്ങിയിരിപ്പിന്'' ( 1പത്രേസ് 
3: 19) 

നിങ്ങളിലള്ള പ്രത്യാശയയടെ കാ 

രണം ആരായന്ന ഏവനോട്ടം സൌ 
മൃതയോട്ടം ആദരവോട്ടംകൂൂടി ഉത്ത 
രം പറവാന് തയ്യാറായിരിക്കുക: ഇ 
താണ് പത്രോസ് ശ്ളിഹാ ഓരോ 
ക്രിസ്ത്യാനിയോട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന 
തു”. അന്നത്തേക്രിസ്ത്യാനികള്ക്കു് 
ഇതു” ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒരാവശ്യമാ 
യിരുന്നിരിക്കണം. നിരാശയില് 
അമര്ന്നിരുന്ന അന്നത്തേ ലോക 
ത്തില് ക്രിസ്തിയ വിശ്വാസികളുടെ 

പ്രത്യാശ ഏവരുടെയ്യം ശ്രദ്ധയെ 
ആകര്ഷിച്ചു. അതിനെറ കാരണം 

ആരായയവാന് അവര് ക്രിസ്ത്യാനിക 

ളെ സമിപിച്ചു. ഇന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യാ 
നികളുടെ പ്രത്യാശാനിര്ഭരമായ 
ജീവിതത്തിന്െറ - രഫസ്യമെന്താ 
ണെന്നു” ചോദിച്ചു കൊണ്ടു് അ 
മ്രൈസ്തവരായ ആരെങ്കിലും അവ 
രെ റപിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില് 
അതത്അള്ളു കാരണം ക്രിസ്ത്്യാനിക 
ളുടെ സ്ൃഭാവത്തിലും ജീവിതരീതി 
യിലും തൃകമായ പ്രത്യാശയുടെ 
യാതൊരു ലക്ഷണവും അവര് കാ 

ണുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ? സത്യാ 
ന്വേഷികളാരും തന്നേ ചോദ്യങ്ങ 
ഉമായി നമ്മെ സമിപിക്കുന്നില്ല. 
അതുകൊണ്ട് നാം ഒന്നും ചെയ്യേ 
ണ്ടതായിട്ടില്ല എന്നു സമാധാന 
പ്പെട്ട് അടക്ങിയിരുന്നാല് മതി 
യോ? 

ക്രിസ്ത്രീയവിശ്വാസം മററുള്ളവ 
രെ അടിച്ചേല്ലിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. 
ജീവന്െറ അപ്പും അതു വേണ്ടാത്ത 
വരുടെ അണ്ണാക്കില് കൂടി 

൭ 
തി 

യിറക്കുക സാദ്ധ്യമല്ല. 

ന്െറ ചില ലക്ഷണങ്ങള് 
ക്കാത്തവക്ക് ആഹാരം 

ണ്ടയാവശ്യമില്ല. 
ണ്ടാക്കുവാനുഉശു 

ക്രിസ്ത്യാനിക്കും 

തള്ളി 

വിശപ്പി 

കാണി 

കൊട്ടക്കേ 

എന്നാല് വിശ 

മതല ഓരോ 

കിസ്തു സഭമത്മുമുണ്ടു്. 
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തൊമ്മന് 

ഈ ച്ചമതല എങ്ങനെ നിര്വ്വഫി 
ക്കാം? ഒന്നാമതായി, ജീവന്െറ 
അപ്പുമായ ക്രിസ്തവിനായുള്ള വിശ 
പ്പു കിസ്ത്യാനിക്കുതന്നെ ഉണ്ടാക 
ണം; ആ അപ്പം തിന്ന് അവന് തു 
പ്ലിയടയണം. അപ്പോള് മാത്രമെ 
ആ അപ്പം മററുള്ള വരുടെയും വിശ 
പ്പടക്കുവാ൯ പയ്യാപ്ലമാണെന്നു അ 
വകാശപ്പെടാ൯ അവനു കഴിയു. ര 

ണ്ടാമതായി, യേശുക്രിസ്തവിലുകൂളൂ 
വിശ്വാസം നമ്മടെ സ്വഭാവത്തി 
ലും ജീവിതരീതിയിലും സ്സറേഹബ 
ന്ധങ്ങളില്ും ലോകത്തിനു ദുശ്യമാ 
യ തരത്തിലുള്ള വ്ൃത്യാസവും വൈ 
ശിഷ്ട്യവ്വം ഉളവാക്കണം. നമ്മടെ 
പ്രത്യാശ പ്രകടമാകത്തക്കവണ്ണം 
സജിവമായിരിക്കണം. മൂന്നാമ 
തായി, നമ്മൃടെ പ്രത്യാശയുടെ ര 
ഫഹസ്യം മററുള്ളവര് മനസ്സിലാക്ക 
ത്തക്കവണ്ണും അതുതുറന്നു പ്രസ്താ വി 

ക്കുവാന് നാം അവസരം ഉണക്ക 
ണം. സഭയ്യടെ പ്രഥമ കത്തവ്യമാ 

യ സവിശേഷഘോഷഞണത്തിനന്െറ 
സ്ഥാനം ഇവിടെയാണു്. നാം സഭ 
യായ്യം വ്ൃക്തികളായും നിവ്വഹി 
ക്കേണ്ട ഒരു. കത്തവ്യമാണു് ഇതു്, 
സുവിശേഷഘോഷണത്തില് സ 
ഭാവിഭാഗങ്ങളും വൃക്തികളം സ്വി 
കരിക്കുന്ന മാഗ്ലങ്ങളും രീതികളും സം 
ബന്ധിച്ച വളരെ വൈവിധ്യമണ്ടാ 
യിരിക്കാം. എന്നാല് ഏതെങ്കിലും 
വിധത്തില് നാം സുവിശേഷത്തെ 

മറവള്ള വരുടെ ദുഷ്ഠിയിലം ശ്രദ്ധ 
യിലും പെട്ടത്തുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള 
താണു പ്രശ്നം. നാലാമതായി, 

ക്രൈസ്തവരെന്നൊ അക്ക്രെസ്തവരെ 
ന്നൊ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ മനുഷ്യര 
ടെ ആവശ്യങ്ങള് അറിഞ്ഞ് സഹ 
താപബ്ുദ്ധ്യാ ത്യാഗപരമായ സേ 
വനം അനുഷ്യിക്കുവാന്൯ സഭയും വ്യ 

ക്തിക ഉം പ്രവൃത്തിരംഗത്തിറങ്ങണം 
മേതപറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകള്ക്രിസ്ത്യാ 
നികഗഥ സഭയായയം വ്ൃക്തികക്ഛായും 

പാലിക്കന്നപക്ഷം ആത്മിയമായ 

വിശപ്പും ദാഹവും മനുഷ്ൃഫൃദയ 

ങ്ങളില് ഉണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല. മത 

രഫിതരായവര്ക്കഷ മതത്തില് താല്ല 

രൃംഉ ഉള വാക്കുവാന് മതാനുയായികള് 
ഉണ൯ന്നു പ്രവര്ത്തിച്ചേ മതിയാകൂ. 

വിശ്വസം പരിരക്ഷിക്കയല്ല 
രിപ്പിക്കയാണു് സഭയുടെ 

വ്യം. നുമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളു ഏ; 
വും വലിയ പരിക്ഷയും പരാജയ 
വും വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുവാന് 

ള്ള ശ്രമമാണ്. നിധി കാക്കുന്ന. 
ഭൂതത്തെപോലെ നാം അധഃപതി 
കൂപോയി. അതെടുത്തു വിതരണം 
ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യം. 

കര് 

മററുള്ളു വക്കു കൊട്ടക്കുവാന് ക്രി 
സ്ത്്യാനിക്കുള്ള തെന്താണ്? അവ 
നില് വസിക്കുന്ന “മഹത്വത്തിനെറ 
പ്രത്യാശയായ ക്രി തന്നെ. 
(കൊലോസ്ത്യര് 1: 2) ക്രിസ്ത്യാനി 
യൃയടെ പ്രത്യാശമയ്യക്കല്ലാം നിദാനമാ 
യിട്ടുള്ളൂതു് ക്രിസ്തൂതന്നെയാണ്ട്. ആ 
ക്രിസ്തു മഫത്വികരിക്കപ്പെട്ട സ്വശ്ശൂ 
ത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യന്നവ൯ മാത്ര 
മല്ല: അവന്ക്രകിസ്ത്യാനിയുളങ്ട ഹു 
ദയത്തില് വസിക്കുകയും ജിവിത. 

ത്തില് വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന 
വനും കൂടിയാണ്. ഈ അനുഭവ 
മാണു് അവനു പ്രത്യാശന്ത്തു വക. 
നല്കുന്നതു”. മനുഷ്യനും അവന്: 

വസിക്കുന്ന ഈ ലോകവും പ്രപ. 
ഞ്ചം മുഴവനും ദൈവനിര്മ്മിതവും 
ദൈവനിയന്ത്രിതവുമാണ്. ദൈവ 
ത്തിന്െറ ഉദ്ദേശത്തെ പരമമായി, 
പരാജയപ്പെടുത്തുവാന് മനുഷ്യനോ 
മറേതെങ്കില്ും ശക്തിഭ്കോ കഴിയു: 
ന്നതല്ല; അവയെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തി 
ക്കാന് ദൈവത്തിനു” കഴിയും. 
തിനു ക്രിസ്ത്യാനിക്കുള്ളൂ ഉറപ്പു 

രിച്ചുയ൪ത്തു സ്വഗ്ലാരോഫണം ൭ 
യ്ക് ഇപ്പോഴ്ചം ജിവിക്കുന്ന ക്രിസ്തൃവി 
നെപ്പുററിയയള്ളു അറിവുംഅനു ഭവവു 
മാണ്. ഇന്നു ഭയത്തിലും നിരാശയി 
ലം ജിവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ 
നിലനില്ലിനും സമാധാനത്തിനും. 
ക്രിസ്തീയ പ്രത്യാശ ഒഴിച്ചു കൂടാത്ത 
താണ്. ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിത 
ത്തെ ഭരിക്കുവാന് നാം അനു. 

വദിക്കുമ്പോള് പ്രപഞ്ചം മുഴ 
വന് അവന്െറ ഭരണത്തിന്കീഴി; 

ലാണെന്നുമുള ഉറപ്പ, നമുക്കു ലഭ 

ക്കാ, 

ക്രിസ്തൃവിലുക്ള പ്രത്യാശയുടെ 

രണം ആരായ്യന്നവരോട്ട മറുപട 
പവയുവാനുക്ള ചുമതല മതോ; 
ലു, ആചാര്യന്മ 

കോ മാത്രമുള്ള ല്ല. ആ ചമ 
ഓരോ നി 

കിസ്കൂുവിനെറ പ്രത്യാശയില് 
ക്കുന്നവക്ക് അതിനു പുയാസ 
കയില്ല. ഓരോ വിശ്വാസി 



മ്രൈന്യൃവലോേകവാര്ത്തകറ 
സ്ത്രീയ ഐക്യത്തെപ്പററി 

കം സ്തുന്തി നോപപ്പോലീസ് പാ 

ത്വിയക്കീസ് 

ഓത്തഡോക്സ് സഭയും മററു 
സഭകളും (പ്രത്യേകിച്ചു് റോമാസഭ 
സ) തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പററി 
കുസ്തന്തിനോപ്പോലീസിലെ എക്ൃ 
മെനിക്കല് പാത്രിയക്കിസ് ഒരു അ 
ഭിമുഖസംദാഷണത്തില് ഇപ്രകാരം 
പറഞ്ഞു: “*ചില വ്യവസ്ഥകള്ക്കു 
വിധേയമായി, വത്തിക്കാനി ലെത്തി 

മാര്പ്പാപ്പായെ സന്ദര്ശിക്കാന് 
ഞാന് സന്നദ്ധനാണ്.” 

റീത്തു ത്തൃസഭകളുടെ റിപ്പോ 
യുടെ അപ്പമാദിത്വവ്യമാഒ 

ധാന പ്രതി ബന്ധങ്ങളായി 
നി നി ച്യണ്ടിക്കാണിച്ചതര്. 

൨ ാത്രിയക്കിസിന്െറ ഈ നടപ 
ടിക്ക് ഓത്തഡോക് സസഭകള് മുഴു 
വനായി സമ്മതം നല്കണം; മാത്ര 

മല്ല, മാര്പ്പാപ്പാ ഫാനാറിലുക്ള. 
പ് മെന്നിക്കല് പാത്രിയര്ക്കി 
സിന്െറ വസതിയില് ചെന്നു് ഒരു 
പ്രതിന്നൂന്ദരശനം നടത്താന് സമ്മ 
കു 

വരടെ അനുഭവത്തിനു സാക്ഷ്യം വ 
ഹിച്ചതുമൂലമാണു് ക്രിസ്തുമതം പ്ര 
ചരിച്ചതു്. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ 
സം ജീവതം ക്രിസ്മുവിങ്കലേക്കുള്ള 

ച,ണ്ടപലക ആയിരിക്കണം. 
കും കേട്ടിട്ടളുള തില്വച്ചു് ഏററ 

വയ് വലിയ സദ്വാര്ത്തയാണു് ര്രി 

സ്ത്്യാനിയുടെ കൈവശമുള്ളത്. 
അന്വേഷിക്കുന്നവക്ക് “അതു വെ 
ളിപ്പെടടത്തി കൊട്ടക്കുന്നതിലും 
വലിയ ഒരു പദവി നമുക്കില്ല. ആ 
പദവി നാം സൌരമ്ൃതയോട്ടം ആദ 
രവോട്ടം കൂടി നിറവേററണം. അ 
തിനു നാം അയോഗ്യരാണെന്നുള്ള 
ബോധം നമ്മെ സാരമൃതയും വിനയ 
വൃയമുള്ള വരാക്കണം.ദൈവത്തിനെറ 

പ ഒന്നു മാത്രമാണ് അതിനു ന 
മ്മ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതു്. മററുള്ളവ 

ര നിര്ബുന്ധിച്ചൊ വാദപ്രതിവാ 
ില് പരാജയദപ്പടുത്തിയൊ 

സ്ത്യാനികളാക്കുവാനുള്ള ശ്രമം 
സ്ത്റിയമായിരിക്കയില്ല. പയല് 

ാട്ടിയില് ജനിച്ചു ക്രഛരില് മ 
ക്രിസ്തുവിന്െറ മാഗും--വിന 

1നന്െറയും സ്നേഹത്തിന്െറയ്യം 

മാത്രമാണു് ക്രിസ്ത്യാനിക്കു 
ാര്യമായിട്ടുക്ളൂതു്. 
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തിക്കുകയും ചെയ്യണം. 
ഐകൃത്തില് പ്പോട്ടസ്റ്റന്റകാ 

രും പുരാതന കിഴക്കന് സഭകളം 
ചേരരണ്ടതാണെന്നു” പാത്രിയക്കി 
സുതിരുമേനി അഭിപ്പായപ്പെട്ടു. 

വനിതകഠാക്കു പടുത്വം 
വനിതകള് ചര്ച്ചു് ഓഫ് ഇം 

ഗൃണ്ടില് വൈദികരായി നിയമിക്കു 
പ്പെടടകതന്നെ ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്ര 
തിക്ഷം, ഷെഫില്ഡ് ബിഷ 
ലസ്ളിഹണ്ട് തന്െറ ഡയോസി 
സിനുള്ള ഒരു കത്തിന് പ്രകടിപ്പി 
ച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഡോ. ഫണ്ട് അടുത്ത മാര്ച്ചു 
മാസത്തില് റിട്ടയര് ചെയ്യുന്നതാ 
ണ്ട്. ളി 

അദ്ദേഹം ഇപ്രുകാരം പറഞ്ഞു: 
“കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്ഷത്തിനുള്ളില് 
ഡിക്കണസ്സുമാരായോ ലൈസന് 
സ്പ്ഡ് വക്കേഴ്സായോ പരിശീ 
ലനം തേട്ടന്ന അഭൃസ്തവിദൃകളുടെ 

സാഖ്യയ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണിരിക്കു 

ന, 
““ഇടവകസേവനത്തില് വനിത 

കളെ വേണ്ടത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന 
തില് സഭന്ക്കുണ്ടായ പരാജയം, യ്മ 

ണിവേഴ്സിററികളിലെ വൈദിക 
വിദ്യാത്ഥികളുടെ ശതമാനം കുറ 
ഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്െറയും 
വൈദികപട്ടത്തിനു വരുന്ന പുരുഷ 
ന്മാരുടെ സാഖ്ഖൃയ ജനസംഖ്യാവര്ദ്ധ 
നത്തുനുസൃതമായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടികല്ല 
ന്നുക്ളതിനെറയും വെളിച്ചത്തില് 

അതിവ ഗുരുതരമാണ്.” 
വനിതകള്ക്കു പട്ടം കൊട്ടക്കുന്ന 

തിനെ എതിര്ത്തുകൊണ്ടുള്ള വേദ 
ശാസ്ത്രപരമായ വാദം തിരോധാനം 
ചെയ്യുന്നതോട്ടകൂടി, പുരുഷന്മാരെ 
പ്പോലെ സ്ത്രികള്ക്കും ഫൃള്ടൈം 

വൈദികവൃത്തിയ്ത്കു പട്ടം കൊടുക്കു 
ന്ന രീതിയുടെ പ്രയോജനം ചര്ച്ച് 
ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടുപോലെ യാഥാ 
സ്ഥിതികമായ ഒരു സമൂഹത്തില് 
പോലും ദുശ്ൃയമാകാതിരിക്കയില്ലെ 
ന്ന് ബിഷപ്പ് ഹണ്ടര് ചൃണ്ടിക്കാ 
ണിച്ചു. 

ജനസംങ്്യാ നിയന്ത്രണം 
അമിതമായ ജനസാഖ്യാവര്ദ്ധ 

നതടയ്യന്നതിന്ത് സ്ത്രീപുരുഷന്മാക്ക് 
വന്ധ്ൃവല്ക്കരണം ആവശ്ൃമാണെ 
ന്നു” ഒരു ബിഷപ്പിനൊ അദ്ധ്യക്ഷ 
തയിലുമൂള ഒരു ആംഗ്ളിക്കന് സ 
ഭാസമിതി താല്ക്കാലികമായി ശു 

പാര്ശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നു 
വന്ധ്ൃയവല്ക്കരണത്തിനു പ്പോ 

ത്സാഹനമായി ഇന്ഡ്യാഗവമഞമമെ 
൯൮ പണ സഹായം നല്കുന്നതു് 

ശരിയല്ലെന്നു കമ്മിററി അഭിപ്പായ 

ഒപ്പ 
പവേഴാഡ് യൂത്ത്സ് പ്പോോജ 

ഷു” സെക്രടറി 
ആസ്സേലിയന് ക്രിസ്ത്യന് 

ക൬ണ് സീലിന്െറ എക്സികൃടടിവ്ു 
സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന മിസ്ത്റ് ലൂസി 
ഗ്രീഹിത്ത്സ്, സഭകളുടെ അഖില 
ലോക കാണ്സിലിനന്െറ സ്റ്റാഫില് 
വേള്ഡ് യൂത്ത്സ് പ്പോജക്കിന്െറ 
സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കപ്പട്ടിരി 
ക്കുന്നു. കാണ്സിലിനെറ യുവജന 

വിഭാഗത്തിനെറയ്യം ക്രിസ്ത്ൃയ൯ എ 
ഡ്ൃക്കേഷന് വേള്ഡ് കഭൌണ്സിലി 

നെറയ്യം സണ്ടടേസ്റ്ൂൾ അസ്സ്സോസ്യേ 
ഛഷനെറയും സാംയുക്താഭിമുഖൃത്തി 

ലുള്ള ഒരു പ്രോജക്ലാണിതു്. 
വേള്ഡ് യുത്ത് പ്രോജക്ടിന്െറ 

മു൯സെക്രറി മി സ്റ്റ് ഉമേടേ കാ ക 

ഗാവാ ഇപ്പോൾ  യയുണെൌററഡ് 
സ്റ്റേററ്സിലെ കോര്ണല് യുണി 

വേഴ്സിററിയില് സേവനമനുഷ്യി 
ച്ചുവരുന്നു. 

കമ്മ്യണിസ് ററു തീതിയിലു 
ള്ള ചടങ്ങുകം 

മാമ്മോദിസാ, സ്ഥിരികരണംം 
വിവാഹം, ശവസംസ്ക്കാരം എ 
ന്നി ചടങ്ങുകളില്, ക്രിസ്തീയ ആ 
ചാരങ്ങള്ക്കു പകര് കമ്മൃണിസ്റ്റ, 

ത്ത്” 

രീതിയിലുളള ആചാരം യോ 
ഗിച്ചുകൊളളുണമെന്ന് റിയി 

ലെ വിദ്യാഭ്യാസമ ന്മികാള്ള്രലയം 
ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ബിഷപ്പ് നിയമന 
സമ്പ്യദായപരിശോധന 

ബിഷപ്പുമാരെ നിയമിക്കുന്ന സ 
മ്പദായ ത്തെപ്പുററി പരിഗണിക്കു 
ന്നതിനായി ചര്ച്ച് ഓഫ് ഇണ്ലേ 

ണ്ട് ഹോവിക്ക് പ്രദവിനന്െറ നേ 
തൃത്വത്തില് 14 അംഗങ്ങളുടങ്ങിയ 
ഒരു കമ്മിഷനെ നിയമിച്ചിരിക്കു 
ന്നു. കമ്മിഷനില് വൈദികരും 
പണ്ഡിതന്മാരും പാര്ലമെന്റംഗ 

ങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നു. പ്രധാന മന്ത്രി 

യൂടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചു രാജാവു 

നോമിനേററു ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി 

യെ ““തെരത്തെെട്ടക്കുന്ന”' ഇപ്പോഴ 

ത്തെ സമ്പ്ൃദായത്തെപ്പുററി പഠി 

ഒഓാന് ഒരു കമ്മിഷനെ നിയമിക്കു 

ണമെന്നു നവംബറില് ചര്ച്ച് 

ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് അസ്സംബ്ളി ഞു 

വശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 
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